Rugãciune specialã pentru
MISIUNEA EXTERNÃ - TURCIA
sMulþumire pentru Pavel, Petru, Ioan, Timotei ºi

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Craºovan Petru
8. Ene Lucreþia
9. Geamãnu Constantin
10. Georgeta Chiºcã
11. Ignat Maria
12. Ion Rozalia
13. Ionescu Eugenia
14. Ivaºcu Maria
15. Lãzãrescu ªtefan
16. Micu Gherghina
17. Mihai Constantin
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. Scântei Gheorghi
32. Simion Adrian
33. Slujitoru Angela
34. Stan Constantin
35. Þoldan Lina
36. Vandici Aurora
37. 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

A venit la ai Sãi, ºi ai Sãi nu L-au
primit. Dar tuturor celor ce L-au
primit, adicã celor ce cred în
Numele Lui, le-a dat dreptul sã se
facã copii ai lui Dumnezeu;
Ioan 1:11-12

alþi misionari care au întemeiat biserici în Asia
Micã (Turcia de azi), în sec. I
sMulþumire pentru epistolele trimise acelor
biserici, pe care le avem ºi noi astãzi (Galateni,
Efeseni, 1, 2 Petru, Apocalipsa º.a.)
sRugãciune de mijlocire pentru creºtinii care locuiesc azi în Turcia ºi care sunt
prigoniþi, închiºi sau alungaþi
sRugãciune de mijlocire pentru creºtinii refugiaþi din calea rãzboiului din Siria ºi
Irak ajunºi în Turcia ºi care sunt prigoniþi
sRugãciune de mijlocire pentru misionarii strãini din Turcia
sRugãciune de mijlocire pentru misionarii români din Turcia
sRugãciune de mijlocire pentru trezire spiritualã, în ciuda prigonirii în Turcia
sRugãciune de mijlocire pentru turcii din România
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

17.30 –19.00
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Ce înseamnã, de fapt, sã Îl primeºti pe Cristos cu adevarat în
viaþa ta?
Luca 8:22-40
Foarte mulþi creºtini au luat o decizie, însã ce înseamnã sã trãieºti
cu Cristos zi de zi? Ce dinamicã aduce El?
O constantã în evanghelii este cât de incomod este Cristos, dincolo
de vindecãri, de minuni etc.
Structura textului:
1. Condiþia omului îndrãcit

Anunþuri:
o GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de
ucenicie cu Lecþia 8 (1 Petru 17-19), lecþie care se gãseºte explicatã în ghidul de studiu la
pag. 16-20. Sã perseverãm în cunoaºterea adevãrurilor Scripturii din aceastã carte ºi sã le
aplicãm în viaþa noastrã în fiecare zi.
o CATEHEZÃ. Vã reamintim cã a început un nou studiu de catehezã pentru toþi cei ce
doresc sã cunoascã adevãrurile Scripturii privind mântuirea sufletului, sau au întrebãri
la care doresc rãspunsuri. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora
9.00, în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã).
o EUTIH. O întâlnire pentru tineri care vor sã se pãzeascã de aþipire ºi cãdere spiritualã.
Ne susþinem unul pe altul. E loc ºi pentru tine, marþi, de la 18.30, în capelã.
o STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru un timp de pãrtãºie
în rugãciune ºi studiu biblic, în fiecare zi de joi de la ora 18.00. Întâlnirile au loc în
corpul din faþã, la etaj (bibliotecã)

2. Puterea, autoritatea ºi voinþa Lui Cristos de a elibera omul
dintr-o astfel de condiþie

3. Rãspunsul oamenilor faþã de Cristos care a venit sã elibereze
omul ºi sã îl restaureze

o ADOLESCENTI. Nemuritorii se întâlnesc în fiecare vineri între orele 18.30 21.00, pentru studiu biblic, jocuri ºi dezbateri pe teme specifice adolescenþilor.
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 Ioel 1-3; 2Regi 8-11.

Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75
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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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4. Decizia (celor din sat) de a avea parte de Cristos sau de a
continua fãrã El

5. Factori care fac oamenii sã Îl respingã pe Cristos, chiar dacã sunt
impresionaþi ºi chiar înspãimântaþi de puterea Lui
Provocarea pentru noi este sã vedem cum L-am primit de Cristos!
Eduard Ologeanu

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u al þ i i
Sora Lidia Stanciu
smulþumire pentru cã a avut pãrinþi ºi bunici

credincioºi
smulþumire cã Dumnezeu a însoþit-o întreaga viaþã
smulþumire pentru sãnãtatea pe care o are ºi pentru
armonia din familie
smulþumire pentru fiica (Rodica) ºi pentru nepotul
(Alexandru)
sse roagã pentru mântuirea lor ºi a soþului

Fam. Valentin ºi Oana Nanu
smulþumire cã Dumnezeu i-a cãutat pe amândoi ºi lea mântuit sufletele
smulþumire pentru locuinþa pe care o au
s mulþumire pentru fetiþa (Iris) cu care i-a
binecuvântat Dumnezeu
smulþumire cã sunt sãnãtoºi ºi au slujbe
sse roagã pentru creºtere spiritualã ºi pentru a se
implica într-o slujire
sînþelepciune în a pãstra un echilibru între familie ºi
slujbe
smântuirea pãrinþilor

Sora Luminiþa Paraschiv
smulþumire cã Îl are pe Dumnezeu în viaþa ei
smulþumire pentru cã ea ºi fiul ei, Dragoº, sunt

sãnãtoºi

Sora Paula Voicu
smulþumire pentru viaþa binecuvântatã pe care o

bisericã, sã studieze Biblia ºi sã înveþe pe dinafarã versetele
care vorbeau despre luminã, Lumina vieþii ºi despre Împãrãþia
Lui Dumnezeu.

are alãturi de Dumnezeu
smulþumire pentru fiul, Robert, pentru care se
roagã sã-L cunoascã ºi el pe Dumnezeu
smulþumire pentru slujba pe care o are ºi cã poate
sã-ºi întreþinã familia
sse roagã sã nu renunþe niciodatã sã creadã cã
Dumnezeu îºi þine promisiunile pânã la capãt
sputerea ºi disponibiltatea de a sluji

În urma adevãrurilor pe care le-a descoperit în
Cuvântul Lui Dumnezeu, viaþa ei a fost schimbatã pe deplin,
vorbirea ei a fost înnoitã ºi în inima ei s-a aprins Lumina Vieþii.
Ea a devenit o mãrturie clarã de pocãinþã pentru toþi cei care o
cunoºteau, prieteni, vecini,
rude ºi schimbarea vieþii ei a determinat, implicit, schimbarea
ºi a celor din jurul ei.

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel
Legea lui Hristos! Galateni 6:2

Suntem noi o mãrturie vie pentru familia noastrã,
prietenii noºtri, rudele, vecinii? Suntem o luminã
strãlucitoare care alungã întunericul din jurul nostru?

U n d r a m d e î nþ e l e p c i u n e
POCÃINÞA ADUCE SCHIMBARE

DESPRE LUMINÃ ÎN BIBLIE

Scriitoarea Nell Mohney a povestit despre o
schimbare deosebitã trãitã de una dintre prietenele sale,
care era o femeie foarte certãreaþã. Modul de exprimare al
acestei prietene era agresiv ºi folosea cuvinte foarte
jignitoare la adresa celor din jur.

Isus a spus: Eu sunt Lumina lumii; cine mã
urmeazã pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea
lumina vieþii.
(Ioan 8: 12)

Într-o zi însã, când s-a întâlnit cu prietena sa,
aceasta i-a povestit cum i-a schimbat Dumnezeu viaþa ºi cã
acum ea are un alt mod de a vorbi, complet diferit de cel de
pânã acum- când nu-L cunoºtea pe Cristos.

Fã sã rãsarã peste noi lumina feþei Tale, Doamne!
(Psalmul 4: 6)

Când a fost întrebatã despre experienþa sa,
aceasta a mãrturisit cã într-o zi- fãrã ca ea sã ºtie- soþul ei a
înregistrat-o pe o bandã magneticã. Dupã o lungã ºi
aprinsã conversaþie, acesta a luat caseta înregistratã ºi a
pus-o într-un casetofon pentru ca ea sã o poatã auzi.

smulþumire pentru biserica HARUL în care a aºezat-o

Dumnezeu
smulþumire pentru toate darurile pe care i le dã
Dumnezeu
sse roagã pentru o relaþie bunã a fiului lor, Dragoº,
cu pãrinþii
sse roagã pentru mântuirea familiei ei ºi a fratelui de
trup, Petre, care este f. bolnav

Sora Margareta Geaucã
smulþumire cã a întâlnit oameni cu suflet care au

ajutat-o în staþiune
smulþumire pentru cã rugãciunile bisericii pentru
dânsa au fost ascultate
smulþumire pentru cã a fost adusã cu microbuzul la
bisericã
sse roagã pentru mântuirea fiicei, Luminiþa, ºi a
celor doi nepoþi, Cãtãlin ºi Mihai, precum ºi a fiului, Viorel ºi
a soþiei lui, Elena

În acele momente, în care ea asculta tot ceea ce
spusese cu puþinã vreme în urmã, a început sã plângã în
hohote. Dupã câteva clipe de nedumerire ºi mâhnire
profundã, ea ºi-a întrebat soþul dacã acestea sunt cu
adevãrat cuvintele ei. Nu-i venea sã creadã cã acele
cuvinte, rostite de ea însãºi, sunau atât de urât, pentru cã
în clipele ei de furie nu mai avea timp sã le asculte.
De aceea, ea ºi-a cerut iertare de la soþul ei chiar în
acele momente ºi L-a rugat pe Dumnezeu sã-i arate ce
trebuie sã facã, pentru schimbarea ei.

Voi (ucenicii) sunteþi lumina lumii. (Matei 5: 14)

Domnul este lumina ºi mântuirea mea; de cine sã
mã tem?
(Psalmul 27: 1)
Cãci la Tine este izvorul vieþii; prin lumina Ta
vedem.
(Psalmul 36: 9)
Trimite lumina ºi credincioºia Ta (Doamne), ca sã
mã cãlãuzeascã!
(Psalmul 43: 3)
Ferice de poporul , ... care umblã în lumina Feþei
Tale, Doamne!
(Psalmul 89: 15)
Cuvântul Tãu este ... o luminã pe cãrarea mea.
(Psalmul119: 105)
...cãrarea celor neprihãniþi este ca lumina
strãlucitoare.
(Proverbe 4: 18)
Domnul va fi lumina... ta pe vecie, iar Dumnezeul
tãu va fi slava ta.
(Isaia 60: 19)

Dupã o sãptãmânã, timp în care Dumnezeu a
lucrat serios în viaþa acestei femei, ea a mãrturisit cã a citit
Noul Testament din care a aflat cã, dacã nu-ºi cere iertare la
Dumnezeu pentru vorbele ºi pãcatele ei grave, va ajunge
în iad, care este împãrãþia lui satan ºi a supuºilor lui.

Tot aºa sã lumineze ºi lumina voastrã înaintea
oamenilor.
(Matei 5: 16)

Când ºi-a dat seama cã pânã acum trãise doar în
întuneric aºa de multã vreme, ea a început sã meargã la

În El (Domnul Isus) era viaþa, ºi viaþa (Lui) era
lumina oamenilor.
(Ioan 1: 4)

Veniþi sã umblãm în lumina Domnului! (Isaia 2: 5)

Biserica persecutatã
Un pastor creºtin de origine kurdã a fost ameninþat cu
moartea în taberele de refugiaþi din Franþa
Un pastor de origine kurdã, aflat ilegal în Marea Britanie,
susþine cã ar fi fost ameninþat cu moartea în taberele improvizate
din nordul Franþei din cauza cã a abandonat islamul ºi s-a
convertit la creºtinism. Pastorul, care a dorit sã rãmânã în
anonimitate, a locuit nouã luni în taberele din Calais ºi Dunkirk
din afara oraºelor franceze. Acesta a mãrturisit pentru World
Watch Monitor precum cã musulmanii kurzi din ambele tabere lau ameninþat cu moartea.
„În Calais, contrabandiºtii [mi-au zãrit] crucea [agãþatã la
gât], ºi mi-au reproºat: „Eºti în acelaºi timp ºi kurd ºi creºtin. Sã-þi
fie ruºine,” îºi aminteºte pastorul. „I-am întrebat de ce ar trebui sãmi fie ruºine. Sunt în Europa, sunt liber, mã aflu pe teritoriul unei
þãri libere. La care ei mi-au spus: „Nu, nu eºti liber, te afli pe
teritoriul taberei Jungle, iar aici sunt reguli, deci trebuie sã
pãrãseºti tabãra.” Contrabandiºtii aceºtia locuiau în tabãrã ºi erau
ºi ei de origine kurdã. Ei mi-au zis: „Vom spune algerienilor ºi
marocanilor sã te omoare.”
Pastorul, care provine din Kurdistanul Irakian, unde era
profesor de artã, a declarat cã a continuat sã se simtã ameninþat ºi
în tabãra Grande-Synthe, Dunkirk. Acesta a mãrturisit cã îi fusese
ars cortul în care locuia. El a spus cã s-a mutat din tabãra Jungle din
Calais, în tabãra Grande-Synthe de lângã regiunea Dunkirk
deoarece un contrabandist i-a spus: „Eºti un pastor kurd? Am auzit
de tine. Era un tip periculos, un gangster. Eram speriat,” a
mãrturisit pastorul.
Fiind un musulman convertit la creºtinism, acesta a
abandonat Kurdistanul dupã ce a primit mai mult ameninþãri cu
moartea. Pastorul a mãrturisit cã ar fi fost arestat ºi bãtut de
poliþiºti din cauza cã predica pe strãzi, iar de douã ori a primit
scrisori de ameninþare prin care a fost înºtiinþat cã va fi omorât
dacã nu se va întoarce la islam.
„Musulmanii vorbeau despre mine în moschee dar ºi
despre fratele meu mai mic care a devenit ºi el creºtin. Imanul
vorbea despre noi de la amvonul moscheii spunând cã suntem
kafir adicã trãdãtori, ºi trebuie sã murim. Tatãl meu [fiind
musulman] era fãcut de ruºine. Li se spuneau lucruri rele despre
noi în moschee. Spuneau cã creºtinii sunt kafir ºi cã suntem robi ai
Israelului ºi ai Americii.”
Pastorul a declarat cã din familia sa, cinci rude au devenit
creºtine, iar acest lucru a tensionat unele relaþii, inclusiv cele cu
tatãl sãu ºi alþi doi fraþi care aveau statut de imam. Unul dintre
fraþii lui este susþinãtor al ISIS, organizaþie teroristã care cu
siguranþã, menþioneazã pastorul, a creat celule ascunse în
Kurdistan. Pastorul a mãrturisit cã bunelul sãu de asemenea a
încercat sã-l omoare într-o noapte când a intrat cu un cuþit în
dormitorul acestuia. Pastorul a pãrãsit casa din Kurdistan în seara
în care patru oameni cu barbã, care fãceau parte din gruparea
ISIS, au venit la el acasã ca sã-l caute. A auzit cum mama lui a minþit
în privinþa locului unde acesta se afla, spunând cã nu este acasã,
timp în care pastorul s-a strecurat pe uºa din spate fãrã a mai avea
ocazia de a-ºi lua rãmas bun de la mama sa.
Acum pastorul este solicitant de azil în Marea Britanie ºi
promite cã din moment ce va primi dreptul la muncã, va deveni
misionar ºi va înfiinþa o bisericã kurdã creºtinã în Regatul Unit.
Biserica pe care o conducea în Kurdistan ºi care era formatã din
musulmani convertiþi la creºtinism, a fost închisã de autoritãþi iar
astãzi el se simte în siguranþã în Marea Britanie.
Stiricrestine.ro

