Aria de slujire:
EVANGHELIZAREA ªI MISIUNEA

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Adam Floarea
2. Alexe Maria
3. Alexe Ion
4. Baciu Zoia
5. Barbu Zoica
6. Blasek Aurelia
7. Chiþoiu Constanþa
8. Cibu Maxim
9. Cojocaru ªtefan
10. Craºovan Petru
11. Ene Lucreþia
12. Ignat Maria
13. Ion Rozalia
14. Ionescu Eugenia
15. Ivaºcu Maria
16. Lãzãrescu ªtefan
17. Mazilu Florentina
18. Micu Gherghina
19. Mihai Constantin
20. Mihãilescu Marta
21. Mitu Emilia
22. Nica ªtefia
23. Omota Nicu
24. Radu Aniºoara
25. Rãdulescu Venera
26. Sas Florian
27. Simion Adrian
28. Slujitoru Angela
29. Stan Constantin
30. Topalã Zenovia
31. Þoldan Lina
32. Tudose Laurenþiu
33. Uniºor Cornelia
34. Vasilescu Jean
35. 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

Dumnezeu a închis pe toþi
oamenii în neascultare, ca
sã aibã îndurare de toþi.
(Faptele Apostolilor 3:19)

Rugãciune pentru Evanghelizare ºi misiune prin
ºcoala duminicalã
smisiunea în ºcoli în luna decembrie: uºi deschise, copii
receptivi, învãþãtori dedicaþi, întelepciune în prezentarea
evangheliei
smisiunea în Glina în preajma Crãciunului, la ºcoalã ºi
grãdiniþã
sresurse umane pentru misiune
saparatura tehnicã necesarã
Misiune externã
sSilvia Ologeanu se va întoarce cu echipa medicalã din Senegal ºi Guineea Bissau pe 29 noiembrie
s rugãciune pentru protecþie fizicã ºi spiritualã
s înþelepciune în toate deciziile din teren
s ultima sãptãmânã de consultaþii în Senegal ºi întoarcerea în siguranþã acasã
s Rugãciune specialã pentru Ramona, medicul rezident care s-a îmbolnãvit de malarie

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 NOU-NÃSCUT. Sãptãmâna aceasta, pe 20 noiembrie, s-a nãscut Mihai Daniel în
familia Trancã Emi ºi Irina. Mama ºi copilul sunt bine. Sã ne rugãm pentru refacerea
Irinei ºi pentru Mihai Daniel sã mãnânce ºi sã creascã armonios.
o GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã, în cadr ul grupurilor de
ucenicie se va studia din Evanghelia dupã Matei 1:18-25 ºi Luca 2:1-7, lecþia:
Naºterea lui Isus a fost aºa... Vã aºteptãm la aceste grupuri de ucenicie pentru
pãrtãºie în rugãciune ºi studierea Cuvântului lui Dumnezeu.
o CATEHEZÃ. Reamintim celor interesaþi cã în biserica noastrã se desfãºoarã un
curs de catehizare, adicã un curs de iniþiere în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale
Scripturii. Dorim ca cei care participã la acest studiu sã cunoascã adevãrurile
fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea sufletului ºi sã experimenteze
trãirea unor vieþi creºtine autentice. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa
de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!
o TINERI EUTIH. Marþi, de la 18.30, Eutih se pregãteºte pentru misiune. Ajutã ºi tu!
Nu mergem pânã în Africa, ci doar pânã la Spitalul Robãnescu, ca sã-i slujim pe copiii
cu probleme locomotorii. Implicã-te ºi tu!
o STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã studiul biblic pentru surori, studiu care are
loc în fiecare joi de la ora 18.00, în corpul din faþã, la etaj.
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. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii
trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Vom urmãri planul
rãscumpãrãrii aºa cum a fost derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la
Apocalipsa. Saptãmâna aceasta se va citi Geneza 33-39.
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Copii ºi har în planul suveran
Geneza 21:1-21
Douã bãtãlii avem de purtat în vremurile pe care le trãim astãzi: bãtãlia
pentru familie ºi pentru credinþã. Mai specific, suntem chemaþi sã ne luptãm
pentru copiii noºtri ºi suntem chemaþi sã ne luptãm pentru harul Domnului Isus
prin care am fost mântuiþi.
Planul suveran de rãscumpãrare a omului cãzut s-a derulat în istoria
umanitãþii prin copii, de la o generaþie de credincioºi la alta, ºi prin harul
nemãrginit al lui Dumnezeu, în ciuda nevredniciei omului. Lui Avraam Dumnezeu
îi promite un copil ºi i-l dã prin har, dupã douãzeci ºi cinci de ani de aºteptare, când
Sara nu putea sã mai aibã copii.
Isaac, copilul promis, este patriarhul cel mai ºters ca impact în istoria
rãscumpãrãrii. Deºi are calitãþi ºi este considerat a fi un prototip al jertfirii
Mântuitorului, Isaac este un patriarh slab, mereu în umbra tatãlui sãu, Avraam, ºi a
fiului sãu, Iacov. Biblia îi rezervã un singur capitol întreg ºi câteva frânturi din alte
capitole. Dintre calitãþile sale putem observa cã se roagã pentru soþia sa, ascultã
de tatãl sãu, este întreprinzãtor etc.
Isaac este însã ºi un simbol al slãbiciunii în care Dumnezeu face sã
strãluceascã harul Sãu din plin. Isaac este copilul care stârneºte râsul pãrinþilor
sãi, de aceea se ºi numeºte aºa, pentru cã Isaac înseamnã „a râs”. Fratele mai mare,
Ismael, râde de el ºi îl batjocoreºte. Este cãsãtorit cu ajutorul slujitorului tatãlui
sãu. Este un tatã falimentar care cultivã favoritismul în familie. Se înstrãineazã de
soþie ºi se alipeºte de Esau. Este gurmand ºi pofticios. Este trãdat de soþie ºi minþit
de propriul copil. Este amãrât de cãsãtoria fiului mai mare ºi în cele din urmã lipsit
de ambii copii. Isaac orbeºte nu doar fizic, ci ºi spiritual.
Din istoria de copil a lui Isaac rãzbate un strigãt peste veacuri: Salvaþi
copiii! Planul divin prin ei va merge mai departe din generaþie în generaþie.
Avraam a fost preocupat de salvarea copiilor lui, Isaac însã a falimentat. Avraam ºia consacrat copilul pe altarul ascultãrii de Dumnezeu. Isaac ºi-a sacrificat copiii pe
altarul dorinþelor trecãtoare. Ce faci pentru copiii tãi? Sunt consacraþi sau
sacrificaþi? Sunt ei parte a planului de rãscumpãrare?
Din istoria de adult a lui Isaac rãzbate un alt strigãt peste veacuri:
Dumnezeu a închis pe toþi oamenii în neascultare ca sã se îndure de toþi! Cu cât
cãderile ºi slãbiciunile sunt mai evidente, cu atât harul strãluceºte mai tare în
istoria rãscumpãrãrii. Isaac, ºi nu doar el, a fost un om slab, dar a fost copilul
fãgãduinþei prin care Dumnezeu ºi-a dus planul mai departe. Nu conteazã cât de
slab eºti, bizuieºte-te pe harul lui Dumnezeu! Oricât de slabã ar fi Biserica lui
Hristos astãzi, prin aceastã Bisericã Dumnezeu îºi continuã planul de
rãscumpãrare în lume, pânã la sfârºitul istoriei. Biserica a fost nãscutã prin har,
trãieºte prin har ºi va fi proslãvitã prin har.
Sã ne luptãm aºadar pentru a ne vedea copiii credincioºi, pãrtaºi ai
planului de rãscumpãrare ºi sã fie cei prin care Dumnezeu îºi va duce planul mai
departe în generaþiile viitoare. Sã ne luptãm pentru credinþa în harul lui
Dumnezeu ºi nu în meritele omeneºti. Cãci harul care aduce mântuire pentru
toþi oamenii a fost arãtat, ºi ne învaþã s-o rupem cu pãgânãtatea ºi cu poftele
lumeºti ºi sã trãim în veacul de acum cu cumpãtare, dreptate ºi evlavie,
aºteptând fericita noastrã nãdejde ºi arãtarea slavei marelui nostru
Dumnezeu ºi Mânuitor, Isus Hristos. (Tit 2:11-14)
Pastor, Daniel Mercioniu

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u al þ i i
Fam. Stan Constantin si Rodica
s mulþumire pentru tot ce a îngãduit Dumnezeu în

familia lor
s mulþumire cã suferinþa i-a apropiat de Dumnezeu (în
special pe soþ)
s sora Rodica: mulþumire pentru puterea de slujire pe
care i-a dat-o Dumnezeu
s sãnãtate ºi putere sã poatã sluji în continuare
s mântuirea fiului, Costin, a soþiei lui, Nicoleta, ºi acelor
doi nepoþi, Rãducu ºi Andreea
s mântuirea mamei sorei Rodica, Floarea (85 de ani)

Sora Dumitru Iby Simona
s mântuirea fostului soþ
s mântuirea fiului, Rãzvan, ºi a soþiei lui, Ana
s sãnãtate ºi putere de a rãmâne lângã Dumnezeu ºi în

bisericã, pânã la sfârºitul vieþii
s sã o înveþe pe nepoþica sa calea lui Dumnezeu
..............................................................................................................................................................................................................

Sora Ilie Zoia
s mulþumire cã este mântuitã ºi cã face parte din familia

copiilor lui Dumnezeu
s mulþumire pentru cele douã fiice pe care i le-a dãruit
Dumnezeu
s vindecarea ochiului bolnav pentru a putea citi Biblia
s sãnãtate ºi putere sã-L poatã sluji pe Domnul
s mântuirea fiicei mai mari, Lidia, ºi a familiei ei (soþ, fiu,
nepot)

Sora Hotãran Valentina
s mulþumire cã Dumnezeu i-a salvat sufletul
s mulþumire pentru locuinþa pe care o are ºi cã

Dumnezeu îi poartã de grijã
s creºtere spiritualã pentru a-L putea sluji pe Dumnezeu
s mântuirea fostului soþ, Emil, ºi a fiicei lor, Denise
s mântuirea tatãlui, Marcel

Fam. Mihãilescu Alexandru ºi Diana
s mulþumire pentru Rãzvan cã a ales Calea Domnului
s pentru sãnãtate fizicã ºi spiritualã
s întelepciune în rezolvarea problemelor cu care se

confruntã familia lor
s mântuirea fiicei lor, Patricia
s mântuirea tatãlui lui Alex (Vladimir) ºi a fratelui lui
(Andrei)
s mântuirea tatãlui Dianei (Constantin) ºi revenirea în
pãrtãºia bisericii a surorii ei, Luiza
s sã-i pregãteascã Dumnezeu o slujbã Dianei

Mihãilescu Rãzvan
mulþumire cã Dumnezeu l-a gãsit ºi l-a mântuit
sã fie în clocot pentru Dumnezeu
sã se îndure Dumnezeu de sora lui, Patricia
sã-i deschidã Dumnezeu oportunitãþi de a intra la o
ºcoalã de aviaþie (finanþare), iar pentru el, seriozitate ºi
perseverenþã în pregãtire
s
s
s
s

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

U n d r a m d e î nþ e l e p c i u n e
ÎNGERII SUNT PRINTRE NOI
(Povestire adevãratã)
Era în anul 1969. Ivy Olson,o tânãrã mamã, divorþatã de
curând, s-a mutat împreunã cu cei doi copiii ai ei într-un
apartament modest, cu o singurã camerã. Banii pe care-i avea
Ivy erau puþini ºi de aceea se descurca foarte greu cu
întreþinerea ei ºi a copiilor, deºi lucra la un cabinet medical.
Situaþia ei a devenit ºi mai grea în preajma sãrbãtorilor.
- Una din cele mai grele sãrbãtori, pe care le-am trãit în viaþa
mea, a fost cea care a urmat imediat dupã divorþ, povestea mai
târziu Ivy, cu lacrimi în ochi. M-am trezit cã de sãrbãtori, nimeni
nu ne-a invitat la ei. Singura mâncare pe care o aveam în casã
erau doar trei cremvurºti. Eram copleºitã de un sentiment
foarte apãsãtor, datoritã situaþiei grele în care mã aflam,
neºtiind cum voi ieºi din aceastã situaþie împovãrãtoare. Eram
cu moralul la pãmânt ºi nu ºtiam ce-aº putea sã fac. Singurã, fãrã
nici o altã resursã, mi-am luat copiii ºi i-am dus într-un parc din
apropiere, sperând cã aceºtia se vor distra aici cu jucãriile
existente, chiar dacã nu puteau sã aibã o masã adevãratã de
sãrbãtori.
Când ne-am întors din parc, îmi amintesc cã bãieþii îmi
spuneau:
- Mamã, ne este aºa de foame...
Eu însã ºtiam cã nu aveam nici un ban, nici mâncare, nimic... Nu
m-am simþit niciodatã atât de singurã cum m-am simþit atunci
când ne-am întors din parc, întrebându-mã cum vom ieºi oare
din aceastãsituaþie.
Dar în timp ce Ivy împreunã cu copiii urcau scãrile ce duceau
spre apartamentul în care locuiau ei, s-a întâmplat ceva
incredibil.
O bãtrânicã, ce locuia la parter, a ieºit din apartamentul ei,
continuã povestirea Ivy, ºi mi-a spus:
- O, draga mea, mã bucur sã te vãd ! Am pregãtit o masã de
sãrbãtori pentru tine ºi bãieþii tãi! Vã rogsã intraþi înãuntru!
N-o mai vãzusem niciodatã înainte pe vecina aceasta; era o
strãinã pentru mine.
- Vã mulþumesc mult, dar n-am vrea sã vã deranjãm, am rãspuns
eu atunci imediat.
Însã femeia a fost atât de insistentã, încât, în cele din urmã, Ivy a
acceptat invitaþia la masã, mai ales cã acasã nu avea mai nimic,
iar copiilor le era foarte foame.
- Bine, mulþumim mult,venim!
Invitaþia acestei femei era însã rãspunsul la rugãciunile pe care
Ivy Olson le fãcuse înaintea lui Dumnezeu, pentru a o scoate din
aceastã situaþie cumplitã prin care trecea ºi din care nu
întrezãrea nici o altã ieºire. De cum au intrat în acel apartament,
Ivy împreunã cu bãieþii s-au simþit imediat ca la ei acasã. Totul
era în interior slab luminat, masa era încãrcatã cu mâncare, iar
bãtrânica era incredibil de drãguþã ºi amabilã cu fiecare dintre
musafirii ei. Prezenþa ei te electriza ºi avea în ochi o strãlucire
deosebitã. Era plinã de viaþã ºi atât de binevoitoare încât s-au
simþit cu toþii foarte confortabil. Ea le-a dãruit dragostea ei

necondiþionatã, pecare ausimþit-o din plin.
- Aºa ne-am simþit ºi noi în acele momente deosebite din seara
aceea, mãrturisea mai târziu Ivy. Masa era încãrcatã cu multã
mâncare, dar eu nu mã simþeam în largul meu pentru
singurãtatea pe care încã o simþeam. Dar doamna aceasta mi-a
dãruit, pe loc ºi cu mult har, încurajarea de care aveam nevoie în
singurãtatea aceea deplinã pe care o simþeam. ªi imediat, starea
mea de spirit apãsãtoare s-a schimbat în bucurie ºi prieteniesentimente care strãluceau în ochii gazdei noastre ºi care
þâºneau, parcã molipsitor, din inima ei. Aceastã searã a fost
pentru mine una dintre cele mai speciale seri pe care le-am trãit
ºi le-am avut în viaþa mea.

- Îþi place slujba pe care o ai de la cabinetul doctorului?
- Da, dar de unde ºtii lucrul acesta?
- Pãi aºa, ºtiu ºi eu, pur ºi simplu...
Mã întreb ºi acum adesea cum de nu mi-am dat seama, în acea
searã în timpul mesei, cã bãtrânica aceea era de fapt un înger. Cred
cã unul din cele mai importante lucruri, legate de cina mea cu un
înger, este cã din cei 57 de ani de când trãiesc pe acest pãmânt, ora
aceea ºi jumãtate în care am fost iubitã necondiþionat, mi-a
schimbat viaþa radical.
Vã puteþi imagina, cum ar fi dacã toti copiii lui Dumnezeu ar fi
ca niºte îngeri pe pãmânt ºi ar oferi aceastã dragoste
necondiþionatã tuturor, ce mult s-ar schimba lumea noastrã?

În timp ce Ivy ºi copiii sãi tocmai se pregãteau sã plece acasã,
dupã ce mâncaserã potrivit unei sãrbãtori deosebite, bãtrânica
le-a oferit ºi câte un cadou fiecãruia.
Au plecat de asemenea ºi cu ceva de care aveau nevoie cu
disperare: cu multã mâncare.

Nu vã îngrijoraþi de nimic; ci în orice lucru, aduceþi cererile
voastre la cunoºtinþa lui Dumnezeu, prin rugãciuni ºi cereri,
cu mulþumiri. (Filipeni 4:6)

- Ea ne-a oferit ºi mâncare, foarte multã mâncare, din care ne-am
hrãnit timp de o sãptãmânã, dacã nu chiar mai mult, ºi pentru
care am fost foarte mulþumitori lui Dumnezeu. Dacã încerc sã
compar modul
în care am început ziua în acea dimineaþã, trãind cu sentimentul
de disperare ºi singurãtate ºi cã nu sunt îndeajuns de bunã
pentru a le aduce suficientã mâncare copiilor mei, ºi
comparându-mã cu sentimentul pe care-l aveam acum cã sunt
bine ºi cã totul va fi bine, datoritã acestui gest neaºteptat de
bunãtate, evenimentul acesta a sãdit în inima mea speranþa
unui nou început în viaþã.
Dar, chiar a doua zi, când Ivy dorea sã restituie vecinei de la
parter vasele în care primise alimentele, ea avea sã se confrunte
cu o altã surprizã extraordinarã. A plecat deci spre
apartamentul bãtrânicãi ºi,
dupã ce a bãtut la uºã insistent, a constatat cã nu-i rãspunde
nimeni. S-a uitat apoi miratã prin fereastra apartamentului ºi a
vãzut, spre nedumerirea ei, cã acesta era complet lipsit de
mobilier, întunecat ºi gol. Impresionatã de ceea ce i se întâmpla,
Ivy a luat imediat legãtura cu administratorul clãdirii
-Da, cu ce vã pot ajuta?- a întrebat-o acesta.
Iar ea, la rându-i, l-a întrebat:
- Unde este bãtrânica ce locuia în acest apartament?
-Doamnã, i-a rãspuns el, apartamentul 15 este gol de peste 10,
12 sãptãmâni.
Atunci Ivy i-a zis imediat:
- Cred cã nu înþelegeþi! Noi, eu ºi copiii mei, am luat masa acolo
asearã.
Atunci el s-a uitat la mine foarte ciudat, de parcã aº fi fost
nebunã ºi mi-a zis:
- Ivy, te simþi bine...?
Îmi amintesc cum mã uitam la el, ºtiind absolut sigur cã în viaþa
mea se petrecuse un miracol. I-am mulþumit atunci ºi m-am
întors, urcând scãrile spre apartamentul meu ºi rememorând
exact cuvintele pe care le auzisem cu o zi înainte:”Dragã, am
pregãtit masa pentru tine ºi bãieþii tãi.”
În timp ce se întorcea acasã, Ivy încerca sã rememoreze exact
evenimentele din seara precedentã ºi dintr-o datã ea a înþeles cã
bãtrânica cunoºtea lucruri personale despre ea pe care nu avea
de unde sã le ºtie cum ar fi, mâncarea ei preferatã.
- A...salatã de cartofi? Ea ºtia de asemenea cã lucram la un
cabinet medical.

R U G Ã C I U N E pentru R V E
Mijlocire pentru 24 de ore - Vocea
Evangheliei în FM Bucureºti!
spentru concetãþenii noºtri care au nevoie de

Evanghelie ºi mântuire
spentru cei ce vor reprezenta Vocea Evangheliei,
mâine, 23 noiembrie, la CNA
spentru membrii CNA care vor decide mâine

RUGÃCIUNE pentr u Silvia O.
Pânã aici Dumnezeu ne-a ajutat!
Am vãzut purtarea Lui de grijã în fiecare aspect. Dumnezeu a
îngãduit ca una dintre doctoriþe sã facã malarie (Ramona,
medic rezident - medicinã internã), sufleteºte, dar ºi clinic
este bine, a început tratamentul înainte ca starea ei sã se
înrãutãþeascã. Dumnezeu i-a pus în gând sã facã testul la
clinicã (ei au un mini-laborator) când simptomatologia era
încã nespecificã, punând totul pe seama oboselii ºi a
mâncãrurilor diferite. Dar în contextul în care ne aflãm,
malaria este primul lucru la care te gândeºti, fiind diagnostic
de excludere.
Dumnezeu lucreazã în primul rând în vieþile noastre ºi mulþi
dintre noi ne dorim sã ne reîntoarcem. Nu face excepþie nici
subsemnata:)
Am fost impresionatã de misionarii care locuiesc în baza
misionarã unde am fost gãzduiþi ºi care lucreazã pentru
Domnul în triburile din jur. Dumnezeu mi-a vorbit prin ei.
Dãruirea lor de sine, trãirea doar prin credinþã, traiul
modest în care au ales sã trãiascã.
Va mulþumesc pentru cã împreunã luptaþi pentru mântuirea
acestui popor care traieºte în mare întuneric.
Silvia Ologeanu, Mbour, Senegal
Duminica viitoare, 29 noiembrie, Silvia Ologeanu ºi
o parte din echipa cu care a fost în Africa ne vor
împãrtãºi din aceastã experienþã cu Dumnezeu. Sã
ne rugãm pentru întoarcerea lor în siguranþã.

