Rugãciune specialã pentru
MISIUNEA EXTERNÃ

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Ene Lucreþia
8. Georgeta Chiºcã
9. Ignat Maria
10. Ion Rozalia
11. Ionescu Eugenia
12. Ivaºcu Maria
13. Lãzãrescu ªtefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mihãilescu Marta
17. Mitroi Alexandra
18. Mitu Emilia
19. Nica ªtefia
20. Omota Nicu
21. Oprea Aurica
22. Radu Aniºoara
23. Rãducanu Georgeta
24. Rãdulescu Venera
25. Rãduþã Constantin
26. Sas Florian
27. Sãcãcean Elena
28. Sãcãcean Gheorghe
29. Simion Adrian
30. Slujitoru Angela
31. Stan Constantin
32. Stroe Silvia
33. Þoldan Lina
34. Vandici Aurora
35.Viorica Stãnescu
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

… sãmânþa cãzutã în pãmânt
bun, este cel ce aude
Cuvântul ºi-l înþelege; el
aduce roadã: un grãunte dã
o sutã, altul ºaizeci ºi altul
treizeci.
(Matei 13:23)

sMulþumim pentru misionarii români, care
slujesc în alte þãri
sMulþumim pentru bisericile care susþin
misionari
sMulþumim pentru donaþiile fãcute pentru
Turcia
sMijlocim pentru misionarii din Turcia ºi lucrarea pe care o fac
sMijlocim pentru Silvia Ologeanu ºi misiunea echipei medicale în Africa (ianuariemartie)
sMijlocim pentru Alina Vodã din Filipine
sCerem un spirit misionar pentru Biserica „Harul”, care sã acþioneze în Titan,
Bucureºti, Râmnicu Sãrat, România ºi pânã la capãtul lumii

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
s
s
s
s
s
s
s

Perseverenþa în post ºi rugãciune
Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
Formarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor
Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

Anunþuri:
o GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã se reiau întâlnirile grupurilor de
ucenicie. Se va studia Lecþia 13 (1 Petru 2:7-8), lecþie care se gãseºte explicatã în ghidul de
studiu biblic la pag. 16-20. 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 ªCOALA DUMINICALÃ. Duminica viitoare se vor relua întâlnirile copiilor la ªcoala
duminicalã. Rugãm pãrinþii sã aducã copiii la timp (cu 10 min. înainte de ora 10.00) ºi sã
coopereze cu învãþãtorii pentru binele spiritual al copiilor.
o ADOLESCENÞI ªI TINERI. Adolescenþii ºi tinerii reiau 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 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 Isaia 33-37; 2Regi 18-20; Ps. 46; 76; 80; 135.
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
Adrian Corcãu - Casier 021 673.78.05 - mobil 0721 368.837
Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady Cod Fiscal - 12117218
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Semãnãtorul, sãmânþa ºi solul
Luca 8:4-18
Dupã o vreme, în care Mântuitorul le-a vorbit oamenilor simplu ºi direct, pe
înþelesul tuturor, observând indiferenþa unora faþã de învãþãturile Sale si chiar
respingerea ºi contestarea mesajului Sãu din partea altora, a început sã le vorbeascã ºi
prin pilde. Acestea pãreau simple, pentru cã prezentau realitãþi din viaþa de toate
zilele, dar conþineau adevãruri spirituale pe care le pricepeau doar cei care manifestau
un interes sincer pentru cunoaºterea lor.
Pilda semãnãtorului, care deschide seria pildelor rostite de Domnul Isus,
pare, la prima vedere, simplã, dar fãrã tâlcuirea ei, nu am fi cunoscut adevãrurile
spirituale pe care Mântuitorul a dorit sã le transmitã.
În aceastã pildã Domnul Isus foloseºte multe simboluri ºi dintre ele, trei sunt
principale.
-semãnãtorul - în aceastã pildã este Mântuitorul Însuºi, iar la modul
general, toþi cei care rãspândesc sãmânþa Evangheliei în inimile oamenilor
-sãmânþa - reprezintã Cuvântul lui Dumnezeu
-solul - reprezintã starea inimii omului în care este semãnatã sãmânþa.
Mântuitorul prezintã, în aceastã parabolã, patru tipuri de soluri în care a cãzut
sãmânþa ºi aratã cã doar într-unul din ele sãmânþa a crescut ºi a adus roadã. ªi aceasta
nu din vina semãnãtorului, care a aruncat sãmânþa peste tot, ºi nici din vina seminþei,
care era una de calitate, ci vina a fost a solului.
Tot astfel, sãmânþa Evangheliei nu rodeºte în multe inimi, pentru cã ogorul
inimii nu este pregãtit sã-l primeascã, sau nu are condiþiile necesare sã se dezvolte.
Din tâlcuirea pildei înþelegem cã cele patru tipuri de sol reprezintã patru stãri
ale inimii omului:
1.Inima împietritã.
Este inima tare, bãtãtoritã, care nu primeºte Cuvântul Lui Dumnezeu
2.Inima superficialã
Este inima care primeºte sãmânþa, dar nu are resurse (rãdãcini) sã se dezvolte
3.Inima lumeascã
Este inima care primeºte sãmânþa, dar este înãbuºitã de spinii pãcatelor
acestei lumi
4.Inima receptivã
Este inima care primeºte Cuvântul lui Dumnezeu, Îl pãstreazã ºi aduce roadã
Trebuie sã recunoaºtem cã mulþi dintre noi credem cã facem parte din ultima
categorie. Dar oare aceasta este întotdeauna realitatea?
Biblia spune cã: ... Inima omului este nespus de înºelãtoare ºi de desnãdãjduit de
rea... (Ieremia 17:9).
Continuarea în pagina 2

Prin urmare, fiecare din noi, ne putem încadra, în
anumite momente ale vieþii, în oricare din cele patru
categorii de sol. Sunt momente când inima se împietreºte,
sunt situaþii când entuziasmul într-o lucrare se stinge foarte
repede, sau se întâmplã sã fi avut pentru o vreme un parcurs
bun, dar s-au ridicat spinii pãcatului ºi ne-au impiedicat sã
producem roadã. ªi desigur, sunt momente când inima este
un pãmânt bun ºi aduce roadã.
Doamne fã din inima noastrã un pãmânt bun
care sã aducã întotdeauna roadã pentru slava ºi
Împãrãþia Ta.
Pastor, Nicolae Ologeanu

MISIUNE MEDICALÃ

Jurnal de misiune medicalã
Guinea Bissau, Africa
17 ianuarie 2017
Pânã aici Domnul ne-a ajutat!
Ne-a ajutat sã ne pregãtim pentru douã luni de misiune
medicalã în Africa (ianuarie-martie 2017). Nimic din ceea ce
ni s-a întâmplat în perioada aceasta de pregãtire nu a fost
întâmplãtor. Dumnezeu, care este Suveran, ne-a închis uºa
spre Mauritania, aºa cã vom lucra în baza misionarã din
Guinea Bissau ºi în triburi. M-am bucurat sã vãd cum
Dumnezeu mãîncurajeazã prin colegii mei. Sãptãmâna
aceasta am primit medicamente de la doctori care au auzit
nevoia noastrãºi au acþionat. La raportul de gardã am
prezentat câteva imagini ºi le-am aratat colegilor locurile în
care urmeazã sã merg.Una dintre doctoriþele din clinica mea
mi-a dat o mare parte din medicamentele pentru profilaxia
antimalaricã, o altã colegã mi-a dãruit o carte despre
patologia tropicalã. Pasul urmãtor este sã plecãm fiecare din
oraºul din care suntem înspre Arad. Acolo finalizãm
bagajele, cumpãrãm medicamentele de care mai avem
nevoie ºi un frate ne conduce pânã la aeroportul din
Budapesta. Câteva dintre noi am avut gãrzi grele perioada
aceasta ºi am avut parte de puþin somn. Avem nevoie de
odihnã.
Rugaþi-vã sã ne putem odihni înainte de plecare.
Rugaþi-vã sã ajungem cu binela Arad ºi apoi la
Budapesta, sã nu pierdem legãturile, având în vedere starea
drumurilor ºi vremea de iarnã.
s
s

Pasul urmãtoreste sã plecam din Budapesta în data de 17
ianuarie, cu escalãîn Bruxellesºi în aceeaºi searã sã ajungem
în Dakar (Senegal), unde ne aºteaptã fratele
misionar.Miercuri dimineaþa vom depune actele la
ambasadã, ca sã obþinem viza de ºedere în Guinea Bissau. De
obicei, se aºteaptã 2-3 zile pentru obþinerea vizei, însã am
vãzut data trecutã cum Dumnezeu poate interveni în
planurile noastre pentru a-ªi duce la îndeplinire planurile
Lui desãvârºite.

Rugaþi-vã pentru protecþie pe drum ºi în
aeroportul din Dakar (noi fiind opt fete singure!).
s Rugaþi-vã sã ajungem cu toate bagajele în
siguranþã la baza misionarã.
s Rugaþi-vã sã nu aºteptãm mult viza, sã gãsim cea
mai bunã variantã de transport din Dakar pânã în Guinea
Bissau.
s Rugaþi-vã ºi pentru fratele Dovani (misionar
brazilian ºi traducãtorul nostru). El ne va ajuta în toatã
aceastã perioadã.
s

Avem mare nevoie de un bãrbat care sã se adauge
echipei, fiindcã pentru orice ieºire a noastrã, a fetelor, din
baza misionarã din Gabu, Guinea Bissau, trebuie sã fie un
frate misionar care sã ne însoþeascã. În contextul lor
cultural, femeile nu au voie sã meargã singure pe stradã, ci
doar însoþite de cel puþin un bãrbat. Tocmai deaceea ne
doream ºi bãieþi cu noi în echipã. Deºi ºtim cã Dumnezeu
poate aduce un bãrbat în echipã chiar pe ultima sutã de
metri, poate planul Lui e altul. Dumnezeu face de ruºine
lucrurile tari ale lumii, chiar pe cele care nu sunt, ca în
toate sã se glorifice Numele Lui.
Rugaþi-vã pentru cel puþin un bãrbat, care sã se
alãture echipei.
s Rugaþi-vã sã cunoaºtem mai mult puterea lui
Dumnezeu ºi sãÎl facem de cunoscut.
s Rugaþi-vã pentru unitatea echipei, protecþie fizicã
ºi spiritualã.
s Rugaþi-vã pentru cãlãuzire ºi discernãmânt în
toate deciziile pe care va trebui sã le luãm.
s Rugaþi-vã pentru noi: Aniºoara, Ana-Maria,
Daniela,Elisa, Lidia, Marta, Ruxi ºi Silvia.
s

Medicul misionar de gardã,
Silvia Ologeanu

U n d r a m d e în þ e l e p c i u n e
COPIII ÎMPÃRATULUI
Odatã, un împãrat, stând de vorbã cu fiii ºi fiicele
sale, descoperi cã ei au o râvnã deosebitã, dar, lipsitã de
pricepere, pentru a lucra pe-ntinsele ogoare ale tatãlui lor,
dorind, ca astfel, sã contribuie ºi ei la prosperitatea ºi
bunul mers al împãrãþiei din care fãceau parte. La început,
tatãl ºi-a zis cã nu e bine ca propriii copii sã asude în bãtaia
vântului ºi a soarelui, a intemperiilor de tot felul, ci sã-i þinã
la adãpost, departe de tot ceea ce le-ar putea face vreun
rãu. Însã copiii nu încetau, searã de searã, sã-ºi roage tatãl,
astfel:
-Tatã, te rugãm, lasã-ne ºi pe noi sã lucrãm

pe-ntinsele ogoare ale împãrãþiei, cãci nu se cuvine sã stã ºi sã
privim doar la truda altora!
Dupã o vreme, împãratul, cu multã tristeþe în glas, îºi
anunþã copiii cã este gata sã le îndeplineascã dorinþa,
avertizându-i însã cã, în ceea ce au cerut, vor avea parte de
multe ºi mari greutãþi, de necazuri, care nu vor întârzia sã
aparã, imediat dupã ce-ºi vor începe slujba.
-Iatã, am hotãrât sã vã împart ogoarele! Fiind tatãl
vostru, eu vã cunosc bine pe fiecare; de aceea vã avertizez, de
la început, cã lucrul pe ogor þine din zorii zilei ºi pânã
pe-nserat!
-Acesta nu e un motiv care sã ne sperie, i-au rãspuns
plini de bucurie copiii, cãci le fusese ascultatã ruga.
-Pe arºiþa soarelui, voi nu veþi putea sta la umbrã, cãci
culturile vor trebui lucrate; altfel, neîngrijite fiind, se vor ofili
ºi vor pieri. Dacã se va dezlãnþui vântul, nu veþi putea sta la
adãpost, pentru cã e nevoie sã le faceþi garduri de protecþie ca
sã nu fie dezrãdãcinate. Dacã va ploua mult, voi trebuie sã
lucraþi din greu pentru a face ºanþuri adânci ºi largi, altfel
culturile vor pieri înecate. Dacã vor apãrea vieþuitoare
dornice sã mãnânce roadele, va trebui sã staþi în mijlocul lor,
pentru a le proteja de duºmani.
-Nici soare, nici vânt sau ploaie, nici o vietate de niciun
fel nu ne va putea opri sã stãm departe de lucrul încredinþat ºi
sã colaborãm, protejând culturile, au cãutat sã-l asigure pe
tatãl lor copiii fericiþi ºi plini de râvna începutului.
-Vã avertizez, de asemenea, cã ogoarele pe care le veþi
lucra nu vor avea totdeauna aceeaºi putere de rodire. Pe
unele, seminþele vor încolþi repede ºi din ele vor creºte plante
viguroase, pline de roade, dar pe altele, sãmânþa va încolþi mai
greu, iar rodul va fi mai sãrac. Voi sã nu priviþi cu rãutate, unul
spre ogorul celuilalt, pizmuindu-vã ºi învrãjbindu-vã ci, în
dragoste frãþeascã, sã vã sprijiniþi, ca astfel, toþi sã puteþi avea,
la urmã, parte de rãsplata muncii voastre, le mai spuse tatãl.
ªi, pe când copiii se pregãteau sã plece fiecare spre
ogorul încredinþat lui, tatãl le mai spuse ceva, cu glasul
aproape ºoptit ºi îndurerat, o tainã pe care ei n-o ºtiau:
-Noaptea, va veni duºmanul vostru de care trebuie sã vã
temeþi, vrãjmaºul, pentru a semãna, pe-ntuneric, neghina!
De acum, legãmântul era încheiat, ogoarele aºteptau,
iar ei erau doritori sã-ºi respecte promisiunile ºi sã fie pe
placul tatãlui lor, care-i iubea aºa de mult.
Copiii de împãrat plecarã fiecare, aºadar, la ogorul lui
ºi trudeau acum, potrivit poveþei tatãlui din zori ºi pânã
pe-nserat: desþeleneau, arau, semãnau... Seara, se adunau
fericiþi, în jurul tatãlui, povestind despre lucrul de peste zi.
Noaptea, se odihneau liniºtiþi, pentru cã uitaserã toþi de
cuvintele tainice pe care li le spusese, în final, tatãl lor.

ªi vremea trecea, sãmânþa încolþea, plantele
creºteau. Însã, la un moment dat, copiii observarã niºte
lucruri ciudate: ogorul unuia era mai verde, al altuia era mai
plin de flori ºi mai înmiresmat, al celuilalt era mai galben,
mai uscat ºi cu mai puþin rod. Unele erau pline cu neghinã,
planta aceea semãnatã, pe furiº, de duºman, aºa cum le
amintise tatãl în final.
Dar, ce ciudat! Nu numai ogoarele erau aºa de
diferite, ci ºi gândurile care începuserã sã încolþeascã în
inimile lor. Dar toate acele gânduri s-au transformat în
vorbe, iar acestea au devenit, deodatã, fapte. Copiii de
împãrat nu mai erau acum fraþi ºi surori, ci adevãraþi
duºmani ºi este greu ºi dureros sã descriem în cuvinte ce-a
urmat mai departe...
Observând aceste lucruri, cu inima plinã de durere,
bãtrânul tatã îºi chemã copiii ºi, lãcrimând, le zise:
-Dragii mei, v-am cunoscut râvna, dar v-am avertizat
cã nu aveþi priceperea necesarã, iar voi aþi vrut sã lucraþi
singuri, fãrã ajutorul meu. Acum, ascultaþi ºi prindeþi-vã de
mânã unii cu alþii. Eu vã voi da informaþiile de care aveþi
nevoie, pentru a dobândi priceperea utilã în lucrãrile pe care
doriþi sã le faceþi.
Vã voi ajuta ºi vã voi vorbi ºi despre deprinderea de a
ocoli ”tufele” de neghinã pe care le vom arde, dupã
strângerea recoltei. ªi nu uitaþi, cã fiecare a primit o anumitã
mãsurã de putere în lucrul încredinþat ºi, de aceea, roadele
nu vor fi asemenea unele cu altele!
La fel ne comportãm ºi noi, copiii lui Dumnezeu pe
pãmânt. De aceea, trebuie sã fim plini de înþelepciune în
toate acþiunile noastre!
Fericiþi sunt doar acei copii care ascultã de Tatãl, de
Cuvântul Lui ºi se încred în El!
Fericiþi vor fi cei ce sunt gãsiþi vrednici ºi credincioºi
în lucrul încredinþat ºi care vegheazã
zi ºi noapte la împlinirea lui.
Fericiþi sunt ºi vor fi ºi cei care ºtiu sã-ºi foloseascã
ochii, picioarele, mâinile, gura, aºa cum Tatãl din ceruri i-a
învãþat.
O, Tatã, iartã-ne gândurile ºi vorbele nepotrivite,
iartã-ne ochii ce-au privit cu rãutate, iartã-ne cã ne-am
vãzut unul mai presus decât altul!
Dorim sã-þi promitem cã de-acum înainte, vom
lucra pe ogoarele Împãrãþiei doar cu Tine împreunã ºi nu
doar cu râvna proprie, cea fãrã de pricepere!
Dã-ne, Doamne, înþelepciunea necesarã sã
începem de astãzi sã trãim doar dupã voia Ta
ºi-Þi mulþumim!

