Rugãciune specialã pentru
ADOLESCENÞI ªI TINERI

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cândea Cornelia
7. Cibu Maxim
8. Ene Lucreþia
9. Georgeta Chiºcã
10. Ignat Maria
11. Ion Rozalia
12. Ionescu Eugenia
13. Ivaºcu Maria
14. Lãzãrescu ªtefan
15. Micu Gherghina
16. Mihai Constantin
17. Mihai Polixenia
18. Mihãilescu Marta
19. Mitroi Alexandra
20. Mitu Emilia
21. Nica ªtefia
22. Omota Nicu
23. Oprea Aurica
24. Radu Aniºoara
25. Rãducanu Georgeta
26. Rãdulescu Venera
27. Rãduþã Constantin
28. Sas Florian
29. Sãcãcean Elena
30. Sãcãcean Gheorghe
31. Slujitoru Angela
32. Stan Constantin
33. Stroe Silvia
34. Þoldan Lina
35. Vandici Aurora
36. Voinea Simona
Publicãm numele bolnavilor pentru a
asigura o cât mai bunã informare cu privire la
starea membrilor bisericii. Vã rugãm sã-i
vizitaþi pe cei care sunt bolnavi ºi sã ne
informaþi despre orice modificare a stãrii lor.
Pentru a obþine adresele persoanelor bolnave,
vãrugãm sãluaþi legãturacu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

Iov ... a zis: „Gol am ieºit din
pântecele mamei mele, ºi gol
mã voi întoarce în sânul
pãmântului. Domnul a dat, ºi
Domnul a luat, binecuvântat fie
Numele Domnului”
(Iov 1:21)

smulþumire pentru adolescenþii ºi tinerii Bisericii
„Harul”
smulþumire pentru tinerii ºi adolescenþii sãnãtoºi în
credinþã, care slujesc dupã darul primit
smulþumire pentru pãrinþii care îºi cresc adolescenþii
ºi tinerii într-un climat familial ºi spiritual sãnãtos
smulþumire pentru învãþãtorii de la adolescenþi ºi tineri
smijlocire pentru adolescenþi sã fie nãscuþi din nou ºi sã rãmânã în bisericã
smijlocire pentru tineri sã strângã rândurile ºi în unitate sã formeze un grup sãnãtos te tineri
smijlocire pentru tineri sã doreascã sã participe la întâlnirile Eutih de marþi seara
srugãciune pentru cãsãtoria tinerilor ajunºi la vârsta potrivitã
srugãciune pentru echilibru între serviciu ºi slujire în viaþa tinerilor
srugãciune pentru curãþie în viaþa adolescenþilor ºi tinerilor
srugãciune pentru evanghelizare prin tineri pentru tinerii din cartierul Titan
srugãciune pentru conducerea bisericii sã ºtie sã punã în valoare tinerii credincioºi ºi
darurile lor

Anunþuri:
o ADUNAREA GENERALÃ A BISERICII. Vã reamintim cã duminica viitoare, 19 februarie
a.c. va avea loc Adunarea Generalã Anualã a bisericii noastre. Rugãm toþi membrii
bisericii sã participe la aceastã Adunare Generalã, pentru a evalua împreunã lucrarea
spiritualã ºi administrativã a bisericii în anul 2016 ºi a discuta ºi decide obiectivele pentru
anul 2017. Vã reamintim, de asemenea, cã slujba de dimineaþã va începe la ora 9.30 ºi se va
încheia la ora 11.00, dupã care va începe Adunarea generalã.
o GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de
ucenicie. Se va studia Lecþia 17 (1 Petru 18-20), lecþie care se gãseºte explicatã în ghidul de
studiu la pag. 9-13. Vã aºteptãm la aceste grupuri de ucenicie pentru cunoaºterea ºi
aprofundarea învãþãturilor din aceastã carte a Scripturii ºi pentru a le aplica în trãirea
noastrã zilnicã.
o CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã dimineaþa de la ora
9.00, studiu la care sunt invitaþi toþi cei ce doresc sã cunoascã adevãrurile Scripturii privind
mântuirea sufletului, sau au întrebãri la care doresc rãspunsuri. Întâlnirile au loc în corpul
din faþã, la etaj (bibliotecã).
o ADOLESCENÞI ªI TINERI. Adolescenþii ºi tinerii au reluat întâlnirile lor sãptãmânale,
Tinerii Eutih se întâlnesc marþi, de la 18.30, iar adolescenþii Nemuritorii, vineri de la
18.30. Nu rataþi ocaziile oferite de Dumnezeu pentru a creºte spiritual! O ocazie ratatã nu se
mai întoarce niciodatã!
o FAMILII. Anul 2017 este anul Reformei. Începe reforma cu familia ta. Sâmbãtã, 4
martie, între orele 11.00-13.00, te invitãm sã evaluãm împreunã temelia pe care ne
clãdim viaþa de familie. Rezervã-þi de acum douã ore pentru familia ta. Vom reveni cu detalii.
o AJUTOARE PENTRU REFUGIAÞI. Biserica noastrã doreºte sã se implice în ajutorarea
refugiaþilor din Bucureºti. Sunteþi invitaþi sã aduceþi în duminicile de 19 ºi 26 februarie la
bisericã haine, jucãrii sau cãrþi pentru copii mici, care sunt într-o stare bunã. Fr. administrator
le va colecta, iar câþiva voluntari le vor sorta ºi distribui. Vã rugãm sã aduceþi hainele spãlate,
cãlcate ºi în condiþii cât mai bune. Ne adresãm tuturor vârstelor, de la 0 la 50 ani; majoritatea
refugiaþilor au peste 25 de ani.
o GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în fiecare
duminicã dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii, surorile ºi tinerii care doresc sã
mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în corpul din
faþã, la etaj.
o CITIREA BIBLIEI. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin proiectul
Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Sãptãmâna aceasta
se va citi Naum 1-3; 2 Regi 22-23; Þefania 1-3; Ieremia 1-3.
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Lucruri pe care le câºtigãm atunci când pierdem totul
Iov 1:1-22
Problema rãului reprezintã cel mai vechi argument împotriva
religiei. Conform acestuia, existenþa rãului în lume este incompatibil cu
existenþa unui Dumnezeu binevoitor.
Întrebãri care ne vin în mine atunci când suntem martorii
suferinþei ºi noi înºine o experimentãm:
- unde este Dumnezeu atunci când sufãr?
- de ce mi se întâmplã mie toate acestea?
Biblia nu ocoleºte problema universalã a rãului ºi a suferinþei.
Cartea Iov este una dintre cele mai vechi cãrþi ale Bibliei ºi trateazã
subiectul acesta din perspectiva omului care crede în Dumnezeu.
Tema cãrþii Iov vorbeºte despre suferinþa omului ºi problema
durerii. De ce suferã toþi oamenii, unii mai mult, alþii mai puþin; dar în
special, de ce suferã cei neprihãniþi?
Pasajul citit ºi întreaga viaþã a lui Iov ne permit sã privim asupra
suferinþei prin prisma lucrurilor pe care le câºtigãm atunci când pierdem
totul:
1. Un alt nivel al credinþei ºi spiritualitãþii;

2. Lauda lui Dumnezeu;

3. Un prieten care þine în mâna Lui toate lucrurile pe care le-am
pierdut noi cândva;

Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

17.30 –19.30
17.30 –19.00

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
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Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady
Cod Fiscal - 12117218

Alexandru - Filip Popovici

MISIUNE MEDICALÃ
Baza misionarã Jocum, Gabu
11 februarie 2017
O bazã misionarã a fost gânditã sã poatã avea
facilitatatea de a gãzdui misionari, pentru a putea pleca de
acolo mai departe în triburile din jur. Drumul pe care îl
parcugem de obicei din bazã pânã în trib este de aproximativ
40-50 minute, chiar dacã sunt cam 20 km, însã drumurile
sunt greu practicabile pe alocuri.
Luni am plecat împreunã cu Ana-Maria, Elisa,
Daniela, Ruxi ºi Dovani înspre Bani, tribul în care Andrei ºi
Suerda, misionari brazilieni, au început lucrarea lor acum 8
ani. I-am întrebat cum au reuºit sã creeze punþi de legãturã cu
localnicii. Andrei, pentru a se apropia de ei, a lucrat cot la cot
la maceta, ajutându-i la defriºarea tufiºurilor. Suerda este
asistent medical, iar într-un loc situat la aproximativ o orã
distanþã de cel mai apropiat spital, orice mânã întinsã este
apreciatã. Dupã trei ani, în care au continuat sã meargã în
acel trib, ºeful de trib le-a ofert în curtea casei lui un loc sã îºi
construiascã casa lor. Un alt lucru pe care voiam sã îl ºtiþi este
cã, deºi nu este nici mãcar un locuitor din Bani care sã fi
ajuns sã Îl slujeascã Domnului Isus, ei persevereazã în
lucrarea lor. Ei ºtiu ºi cred cã nici mãcar un cuvânt nu se va
întoarce fãrã rod, cu atât mai mult orice dovadã de dragoste
adresatã lor. Când le-a observat viaþa de familie a
misionarilor, ºeful, al carui cuvânt este de o greutate
hotãrâtoare într-o culturã ca aceasta, a spus cã o familie
trebuie sã fie formatã dintr-un bãrbat ºi o singurã femeie. ªi
astfel, bãrbaþii din acest trib sunt soþii unei singure femei.
Am consultat într-o scoalã cu douã încãperi unde au
venit copii ºi adulþi. A doua zi s-a dus vestea în þarã ºi au venit
mai mulþi. Suerda, Daniela ºi Ana-Maria au fãcut un triaj
eficient. Pentru adulþi primeam o foaie pe care erau scrise
datele pacientului (valoare tensionalã, temperatura,
saturaþie ºi motivele prezentãrii), însã pânã ajungeau la
mine, descriau alte dureri. Prin asta verificam ºi veridicitatea
spuselor, sã ºtiu la ce diagnostic sã mã gândesc. În general
sunt mai mulþi copii ºi patologia lor este acutã, ceea ce ne
ajutã sã rezolvãm problema de moment. Ruxi a dus greul la
pediatrie, dar am ajutat-o dupã cum am ºtiut fiecare.
Trebuie sã ºtiþi cã africanii îºi construiesc bucãtãriile
undeva în curtea casei, astfel încât sã nu nevoiþi sã aducã un
animal mort în casã, iar pentru cã focul este la nivelul
pãmântului, arsura la copii este un lucru frecvent. Mi-a
îndurerat inima sã îngrijim un copil de 3 ani cu antebraþul
drept ars în întregime cu ulei. Nu ar fi o problemã greu de
rezolvat dacã nu ar mai pune pe ranã acea coaja de copac,
care favorizeazã contaminarea plãgii ºi suprainfectarea ei.
Oricât le-ar spune Suerda, ei continuã sã punã acea coajã. ªi
totuºi cer ajutorul misionarilor. Tot marþi, Suerda a moºit
chiar nepotul ºefului de trib, dar pentru cã trecuse termenul
sarcinii, au hotãrât împreunã sã o ducã la spital ca sã nascã.
Copilul s-a nãscut sãnãtos ºi mama este de asemenea bine.
Nu ºtiu cum a trecut aceastã lunã ºi mi-a fost greu sã
mã despart de echipã. Împreunã cu Ana ºi Lidia rãmânem

încã o lunã, toþi ceilalþi au plecat astazi dimineaþã înspre
Dakar. Îi mulþumim Domnului pentru cã tot ce a lucrat
El în fiecare dintre noi ºi prin noi, pentru ocrotirea echipei
pe drum ºi faptul cã au ajuns cu bine în Dakar. Ne rugãm
sã ajungã sãnãtoºi cu toþi în mijlocul familiilor lor, sã fie
încurajare pentru familiile ºi pentru bisericile din care vin.
Sã se odihneascã ºi sã îºi poatã relua fiecare slujba.
Îi sunt recunoscãtoare Domnului pentru ei care au
fost, pentru voi care sunteþi ºi pentru noi care rãmânem.
Motivele noastre de mijlocire ar fi: sã ascultãm glasul
Domnului, sã vedem nevoile reale ºi sã ºtim ce oameni au
nevoie sã fie ajutaþi în slujirea lor, sã discernem chemarea
noastrã, acum ºi pe viitor.
Vã salut cu acest verset ºi va invit sã admiraþi cerul
Guineei împânzit cu stele fãrã numãr ºi sã ascultaþi
cântecul greierilor, nu al chemãrii la rugãciune al
moscheelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se
înspãimantã de minunile Tale: Tu umpli de veselie
Rãsãritul ºi Apusul îndepartat. Psalmul 65:8
Silvia

B I S E R I C A P E R S E C U T AT Ã
Pânã când va creºte persecuþia creºtinilor?
Indexul mondial de persecuþie 2017
Valuri de nationalism fac tarile asiatice sa urce
în index. Coreea de Nord este în capul Indexului
mondial de persecutie pentru a saisprezecea oara
consecutiv, si se izoleaza tot mai mult. Însa
principalul motor al persecutiei în lume ramâne
islamismul, deasemenea cea mai mare parte dintre
tari din Index se afla în Orientul Mijlociu sau în Africa
de Nord. Pentru a patra oara consecutiv, totalul
punctelor a celor 50 de tari din index a urcat : de la
3299 în 2016 la 3355 în 2017. Aceasta reflecteaza
vizibil o crestere a persecutiei crestinilor în lume.
Cu o rata de violenta care depaseste chiar si Nigeria
de Nord, Pakistanul a urcat în acest an pe locul 4. Din cauza
agresiunilor extremiste hinduiste împotriva crestinilor,
India se afla mai sus (locul 15) decât niciodata. Cu exceptia
Yemenului devastat de razboi, persecutia a crescut cel mai
mult în tarile asiatice. În Laos, în Bangladesh, în Vietnam si în
Bhutan, situatia s-a înrautatit iar nationalismul budist a
readus Sri Lanka printre primele 50 de tari.
Asia: progresia nationalismului religios
În India, din 2004 la 2014, nationalistii hindusi nu
erau înca la putere, dar progresau la tara, unde traieste
majoritatea populatiei. Peste 600000 de extremisti au fost
formati sa dirijeze scoli si astfel sa radicalizeze familii întregi.
Organizatiile crestine raporteaza aproximativ 40 de cazuri
pe luna în care pastorii sunt batuti, bisericiile incendiate sau
credinciosii hartuiti. Opt crestini au fost ucisi în 2016 din
cauza credintei lor. Majoritatea regimurilor din Asia
Orientala joaca carta nationalista. Fiecare srilankez trebuie

sa fie budist, si fiecare malaezian trebuie sa fie musulman. În
Malaezia, exista « centre de purificare » pentru a (re)converti la
islam crestinii si apostatii. Laosul are conducatori paranoici gata
de orice pentru a ramâne la putere, iar crestinii din societatile
tribale sunt persecutati în acelasi timp de Stat si de propriul lor
trib.
Africa: violente si presiuni
De multi ani s-a tot vorbit despre rebeliunile brutale a
militantilor islamisti din Africa de Vest si de Est. În Nordul Nigeriei,
opt milioane de oameni sunt în acest moment amenintati sa moara
de foame din cauza gruparii Boko Haram. În Somalia, cel putin
doisprezece crestini au fost ucisi în 2016 de militia Shebab. Însa
islamismul militant câstiga deasemenea teren în alta parte. În
Somalia, în Kenia, în Niger si în Burkina Faso, bani saudieni sunt
folositi la dezvoltarea noilor retele de scoli extremiste si pentru a
corupe functionarii pentru obtinerea permiselor de construire de
moschei. Violenta nu este singura cauza : toate « categoriile » din
index care servesc la masurarea presiunii asupra crestinilor (viata
privata, viata familiala, viata sociala, viata ecleziala, viata civila)
dovedesc o crestere a persecutiei.
Orientul Mijlociu: polarizare si regimuri radicale
De la retragerea trupelor americane din Orientul Mijlociu,
regimurile extremiste din Arabia Saudita si din Iran duc un razboi
prin procuratie din care multi crestini sunt victime. Patru femei au
fost ucise în 2016 pentru ca erau misionare. Iranul a arestat un
numar record de crestini, dintre care multi au fost ruinati de
amende ametitoare. Dar sunt si musulmani care parasesc islamul
din cauza atrocitatilor, de unde provine o crestere uimitoare a
convertirilor la crestinism.
Majoritatea convertitilor sufera în fiecare zi ostilitatea
familiei, a clanului si a societatii. Dar în Indonezia exista un nou fel
de crestini de origine musulmana : independenti, puternici si
neînfricati. Multi crestini persecutati vad greutatile lor cum se
prefac în bine datorita ajutorului lui Dumnezeu. Nu este totul
negativ. În Siria si în Irak, crestinii depasesc rivalitatile
confesionale seculare, si chiar crestini si musulmani se apropie din
nou câteodata, ceea ce va fi capital pentru reconstruirea tarilor.
Întotdeauna aceeasi dilema
Dilema Bisericii persecutate ramâne din pacate aceeasi. În
Coreea de Nord, în Somalia si într-o parte din Pakistan, întrebarea
este : « Cum pot sa-mi traiesc credinta fara a vorbi nimanui ? » În
tarile în care nationalismul religios creste în putere, pastorii se
întreaba cum sa tina ceremoniile sau sa evanghelizeze fara a atrage
asupra lor furia maselor. În Statele care practica o supraveghere si
un control total, precum în Asia centrala, întrebarea este : « Cum
pot sa-mi traiesc credinta când ochii regimului sunt peste tot ? » În
tarile în razboi civil, precum Siria si Libia, situatia este mai rea : « Se
vor sfârsi vreodata bombardamentele ? », sau : « Cum sa parasim
tara, însa pastrând posibilitatea de a reveni ? » În fiecare zi, peste
tot în lume, crestinii persecutati sunt confruntati cu aceste dileme.
Mai mult ca oricând, ei au nevoie de prieteni care stau de partea lor
pentru a-i întari si sutine în rugaciune.
Sursa: Porti Deschise / Open Doors

Istoria unui tânãr transformat: De la
vrãjitorie ºi violenþã la o viaþã cu Isus
Un tânãr povesteºte cum viaþa lui a fost
transformatã. Fusese un membru al unei grupãri violente ce
se ocupa cu vrãjitoria, iar astãzi are o viaþã nouã ce implicã o
relaþie frumoasã cu Isus, scrie portalul Christian Today.
Emmanuel are 16 ani ºi este din Republica Congo.
Cândva acesta fusese atras într-o grupare violentã ce se
ocupa cu vrãjitoria. Pentru a face parte din aceastã grupare,
Emmanuel a trebuit sã þinã în mânã un ºarpe veninos ºi sã
îngâne rugãciuni stranii în timp ce membrii grupãrii fãceau
tãieturi în braþul lui Emmanuel pentru ,,a-l face mai
puternic,” informeazã Societatea Biblicã.
Emmanuel a fost dus la orfelinat la vârsta de 9 ani
atunci când mama sa, bolnavã de SIDA, nu mai era în stare
sã-l îngrijeascã. La orfelinat Emmanuel era vulnerabil ºi îºi
dorea sã aibã sentimentul de apartenenþã. Acesta a fost atras
într-o gaºcã care i-a promis puteri magice ºi supranaturale
prin intermediul mantrelor ºi a vrãjilor.
Dupã ce trecuse pregãtirea de iniþiere, Emmanuel
devenise un criminal. Acesta era învãþat cum sã fie un hoþ de
buzunare ºi cum sã fure de la tarabele din stradã. A început sã
bea ºi a devenit extrem de violent. Conform relatãrilor
Societãþii Biblice, acesta ,,era în stare sã batã pe oricine cu
care intra în dezacord.”
Totul s-a schimbat însã, când Emmanuel l-a întâlnit
pe Isus. Societatea Biblicã a vizitat orfelinatul in care
Emmanuel se afla pentru a demara programul The Good
Samaritan (Samariteanul Milos). Programul include
predarea pildelor biblice ºi organizarea activitãþilor
interactive care îºi propun sã înveþe tinerii valorile sociale ºi
cum sã devinã ,,cetãþeni grijulii”.
La început Emmanuel era sceptic cu privire la
program. Stãtea în spate, asculta dar nu participa la
activitãþi. Cu timpul însã, acesta a auzit mai multe despre Isus
ºi a început sã se implice pânã când viaþa lui a fost
transformatã.
,,Programul Samariteanului Milos mi-a arãtat cum
pot sã trãiesc diferit”, a declarat Emmanuel în vârstã de 16
ani. ,,Astãzi viaþa mea este diferitã. Am fost la un pastor ºi am
discutat cu el despre trecutul meu. Am început sã mã rog ºi sã
citesc din Biblie,” susþine Emmanuel.
Astãzi tânãrul ºi-a uitat trecutul de criminal. A
încetat sã se mai vadã cu fosta sa gaºcã, dar se roagã pentru
ei. Tânãrul ajutã personalul orfelinatului la diferite
activitãþi, învaþã copiii sã joace fotbal ºi pentru unii este un
bun sfãtuitor. Acum învaþã din greu la ºcoalã ºi viseazã sã
devinã contabil.
,,Vreau sã le spun celor tineri ca ºi mine sã se fereascã
de lucruri rele ºi sã-l accepte pe Isus Hristos. Eu am fãcut
lucruri rele. Am furat ºi am rãnit oameni, dar astãzi iubesc
oamenii datoritã lui Isus,” declarã entuziasmat tânãrul.
Stiricrestine.ro

