Rugãciune specialã pentru
MISIUNEA EXTERNÃ

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. Simion Adrian
32. Slujitoru Angela
33. Stan Constantin
34. Stroe Silvia
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

Duceþi-vã ºi faceþi ucenici
din toate neamurile,
botezându-i în Numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh.
Matei 28:19

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 continuã întâlnirile grupurilor de
ucenicie. Se va studia Lecþia 15 (1 Petru 2:11-12), lecþie care se aflã explicatã în ghidul de
studiu la pag. 26-30. 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 COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine searã la ºedinþa de comitet,
pentru a evalua Execuþia bugetarã pentru anul 2016 ºi a stabili Proiectul de buget al
bisericii Harul pentru anul 2017.
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 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 46-57.
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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Comoara pe care o lãsãm în urma noastrã
Matei 28:16-20
Una dintre cele mai frumoase slujiri pe care le putem face pentru
Dumnezeu este sã ne investim viaþa în a aduce pe alþii pe calea credinþei ºi
sã le fim aproape în maturizarea lor spiritualã. Lucrarea aceasta se
numeºte ucenicizare! Apostolul Pavel spunea: „Cãlcaþi pe urmele mele
întrucât ºi eu calc pe urmele lui Hristos”. Nu este lucru mai frumos pe care
sã îl laºi în urma ta, decât sã vezi persoane din familia ta, din rudele tale,
din prietenii ºi vecinii tãi care s-au întors la Dumnezeu prin tine ºi care au
fost ajutaþi sã cerascã spiritual prin felul în care te-ai implicat în viaþa lor.
De asemenea, nu este lucru mai trist decât sã vezi credincioºi care Îl
cunosc pe Domnul de 10, 20, 50 de ani ºi în urma cãrora nu le calcã nimeni
pe urme.
Cum aratã lucrurile în dreptul tãu?
1. Facerea de ucenici implicã evanghelizare ºi lepãdare de sine
pentru a investi în alþii.
2. Ucenicii au nevoie de un exemplu viu ca sã deprindã principii
creºtine.
3. Dumnezeu îºi face simþitã prezenþa într-un mod deosebit în viaþa
celor care ascultã aceastã poruncã.
Facerea de ucenici presupune cãutarea lor. Domnul Isus spune:
Duceþi-vã ºi faceþi ucenici... Ce înseamnã asta pentru noi? Facerea de
ucenici implicã, deasemenea, ca aceºtia sã asimileze învãþãtura lui
Hristos: învãþaþi-i sã pãzeascã tot ce v-am poruncit. Ce rol are exemplul
personal ºi cum trebuie deprinse principiile biblice? Ce trebuie sã
înþelegem din promisiunea Domnului Isus cã va fi cu noi în tot timpul
acesta? Este oare adevãrat cã atunci când lucrãm pentru Dumnezeu ºi El se
apropie mai mult de noi? Mesajul din aceastã duminicã va rãspunde la
aceste întrebãri într-un mod practice ºi uºor de înþeles ºi ne va ajuta sã
înþelegem cum sã ne trãim viaþa, ca în urmanoastrã sã rãmânã ceva
valoros.
Pastor, Alex Savu

MISIUNE MEDICALÃ

Jurnal de misiune medicalã III
Baza misionarã Jocum, Gabu
29.01.2017, ora 1:05 a.m.
Când privesc în urmã pot conºtientiza mai bine cum
nimic nu-i întâmplãtor, cum totul ne-a pregãtit pentru un moment
ºi un loc ca acesta. Cu ajutorul lui Dumnezeu, prin înþelepciunea ºi
puterea Lui, am încheiat prima sãptãmânã de consultaþii. A fost
mai uºor de purtat decât mã aºteptam, poate ºi datoritã faptului cã
nu toate lucrurile îmi erau strãine. Provocarea cea mai mare a fost
de relaþionare între noi, cei din echipã. Rugaþi-vã sã ºtim cum sã
ne slujim unii altora, sã înþelegem modul diferit în care am fost
creaþi ºi cã tocmai acesta este motivul pentru care putem sã facem
aºa o echipã bunã.
Ce idee nãstruºnicã cu încurcarea limbilor! Dacã de
exemplu vine o pacientã din tribul balanta, care nu ºtie sã
vorbeascã creolã (limba tribalã predominantã), nici portugheza, e
nevoie uneori de doi-trei tãlmaci, iar pentru copii de limbajul
semnelor. Dar slavã Domnului pentru cã s-a inventat ºi examenul
clinic care confirmã spusele lor, deºi toþi au corpo tachinti, fevri,
dolor de cabesa y tudo lo corpo, care dureazã ºi de doi ani.
Sunt câþiva misionari din bazã care s-au dedicat acestei
clinici ºi fac o treabã excelentã. Vã amintim de ei pentru ca sã îi
purtaþi în rugãciunile voastre. Guile este misionarã americanã, în
vârstã de aproximativ 65 de ani, ºi aproape toatã viaþa ei ºi-a
dedicat-o oamenilor bolnavi fizic ºi sufleteºte din aceastã zonã.
Mobilizeazã voluntarii ºi tinerii angajaþi (unii dintre ei chiar
musulmani), care lucreazã pentru întreþinerea clinicii. Este mereu
full batery, glumeºte mult ºi face un triaj eficient al pacienþilor.
Întotdeauna prescrie usturoiul acelora care au valori ale tensiunii
arteriale ridicate. Motivele ei de rugãciune sunt: sãnãtate ºi
ajutor pe termen lung pentru partea medicalã ºi în lucrarea cu
copiii.
Dora ºi Wilson sunt laboranþi în cadrul clinicii ºi ne
ajutã în diagnosticarea malariei, pe care o întâlnim destul de
frecvent, chiar dacã nu e sezonul ploios, aproximativ 10 cazuri pe
zi. Responsabilitatea lor este sã conducã clinica. Rugaþi-vã pentru
înþelepciunea de a gestiona fiecare caz, sã aibã resurse umane ºi
Dumnezeu sã le poarte de grijã în toate nevoile lor.
Într-una din zile Wesley, directorul bazei misionare,
ne-a însoþit sã îl cunoaºtem pe directorul pe parte medicalã a
întregii zone, care ne-a acordat drept de liberã practicã ca medici
în þara lor. Studiase medicina în Cuba, astfel încât vorbeam aceeaºi
limbã. Este creºtin de curând ºi ne-a rugat sã mijlocim pentru
soþia ºi copiii lui care nu Îl cunosc pe Dumnezeu.
De la 8:30 începem prima jumãtate de orã cu educaþie
sanitarã, o lecþie biblicã, dupã care urmeazã un timp de rugãciune
pentru ei. În timp ce aºteaptã sã fie consultaþi, pacienþii vizioneazã
filmul “Viaþa lui Isus”, dublat în limbile tribale: creola, fula,
mandiacos, balanta. Majoritatea locuitorilor sunt animiºti,
urmaþi de musulmani (creºtinii sunt în procent mic, sub 5%).
Condiþiile în casa unde stãm sunt relativ bune, avem în
mod limitat luminã, curent, internet ºi nelimitat praf, tânþari ºi
lilieci. Consemneazã Silvia &co.

O zi în trib
Am fost împreunã cu Marta ºi niºte translatori într-un
trib fula de lânga Gabu. Am consultat în biserica creºtinã de
acolo. Nu vã închipuiþi cã e precum o bisericã normalã.
Deoarece majoritatea locuitorilor sunt musulmani, oamenii
încã se descalþã când intrã în cãsuþa modestã fãrã ferestre ºi
preferã sã stea direct pe covorul plin de praf. Nici cu doctorii nu
sunt obiºnuiþi. Doctorul local, vraciul, nu consultã niciodatã
pacientul, doar îl priveºte ºi îi spune diagnosticul. Aºa cã la
început au fost destul de speriaþi de stetoscop ºi de mâinile
mele. Copiii animiºti poartã funii în jurul brâului ca
“medicamente” care sã-i apere de spiritele rele. Au venit destul
de mulþi copii, în jur de 30, ºi tot cam atâþia adulþi. Predominã
patologia respiratorie, dar am vãzut ºi câteva cazuri destul de
grave de tumori, boli dermatologice în faþa cãrora m-am simþit
depãºitã. Uneori e frustrant sã constat limitarea resurselor
noastre, dar de multe ori Dumnezeu ne lasã pe noi sã putem
puþin, ca sã poatã El mai mult... Dupã ce am terminat cu copiii,
am consultat ºi o doamnã de vreo 80 de ani, foarte bolnavã cu
care am simþit sã mã rog ºi care dupã rugãciune a zis cã se simte
mai bine ºi cã are de gând sã vinã duminicã la bisericã, pentru cã
Dumnezeul cãruia m-am rugat e pesemne un Dumnezeu bun.
Rugaþi-vã pentru ea ca sãL cunoascã ca pe singurul Dumnezeu
adevãrat.
Aº vrea sã vã rugaþi pentru Adulai, pastorul local ºi
pentru soþia lui, împreunã cu cei 5 copii ºi fiul lor adoptat (un
bãiat cerºetor), ca Dumnezeu sã îi întãreascã ºi sã-ºi facã
lucrarea prin ei. Din câte am înþeles cei din trib îl necãjesc
adesea.
Bãiatul care m-a tradus, Serafim, este din Bafata.
Tocmai a absolvit primul o ºcoalã localã de misiune. În timp ce
mã ajuta cu prepararea siropurilor pentru copii, am observant
la el cã avea o dexteritate neobiºnuitã. Aºa a ajuns sã-mi
povesteascã despre tatãl lui, care a fost medic pediatru. A murit,
aºa cã mama a trebuit sã-ºi creascã singurã copiii ºi chiar dacã
Serafim ar fi vrut sã urmeze o ºcoalã medicalã, nu ºi-a permis.
Urmeazã sã plece în Brazilia în curând pentru a continua cu
studiile misionare. Rugaþi-vã pentru el sã rãmânã tare în
credinþã ºi ca Dumnezeu sã-l foloseascã în lucrare ca ”pescar de
oameni”. Consemnat: Ruxi.
Mãrturia Martei: Am descoperit cã rugãciunea fãcutã
pentru fiecare pacient, la care Guile (traducãtoarea mea) nu
renunþa, era beneficã nu numai pentru pacienþi, dar ºi pentru
mine. De obicei dupã 15 consulturi mã simþeam epuizatã, dar
dupã fiecare rugãciune m-am simþit întãritã, pentru cã
înþelegeam cã e o muncã pentru sufletele acelea care aud astfel
Evanghelia.
“Mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartã
totdeauna cu carul Lui de biruinþã în Cristos ºi care rãspândeºte
prin noi, în orice loc, mireasma cunoºtinþei Lui.” 2 Corinteni
2:14

R u g ã c i u n e un i i p e n t r u al þ i i
Sora Nicoleta Ruse
smulþumire cã Dumnezeu m-a cãutat ºi m-a fãcut
copilul Lui
smulþumire pentru locuinþa pe care ne-a ajutat
Dumnezeu sã o construim
smântuirea soþului
ssã fiu sare ºi luminã acasã, la serviciu ºi oriunde merg
scãlãuzire pentru Claudia ºi Bogdan în decizia pe care
au luat-o

Sora Claudia Ruse
smulþumire pentru toþi cei care s-au rugat sã-L cunosc

pe Domnul
s mulþumire pentru toþi prietenii cu care m-a
binecuvântat Dumnezeu în anul trecut
smulþumire pentru logodnicul meu, Bogdan, care este
un dar de la Dumnezeu
sdiscernãmânt ºi creºtere spiritualã
s pregãtire pentru cãsnicie ºi pentru a fi o
binecuvântare pentru ceilalþi

Fam. Adrian si Adriana Logofãtu
smulþumire cã L-a cunoscut pe Dumnezeu ºi i-a
schimbat viaþa
smulþumire pentru soþie, care este deschisã în a-L
cunoaºte pe Dumnezeu
smulþumire pentru fetiþa cu care i-a binecuvântat
Dumnezeu ºi care este sãnãtoasã
smântuirea familiei lãrgite: pãrinþi, socri, fraþi, nepoþi
slujbe mai bune pentru amândoi
Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel Legea
lui Hristos! Galateni 6:2

U n dr a m d e în þ e l e p c i u n e
BAGAJUL VIEÞII NOASTRE. . .
Nu þi-am dat eu porunca aceasta: ” Întãreºte-te ºi
îmbãrbãteaza-te? Nu te înspãimânta ºi nu te îngrozi, cãci
Domnul, Dumnezeul tãu, este cu tine în tot ce vei face!”
(Iosua 1: 9)
Atunci când îþi începi viaþa ai în mânã o valijoarã.
Pe mãsurã ce trec anii, bagajul tãu, însã, se mãreºte...,
pentru cã sunt multe lucruri pe care le aduni pe
parcursul drumului tãu, crezând cã sunt importante.
La un moment dat, avansând pe drumul tãu, înþelegi cã
devine imposibil sã cari atâtea lucruri. Cântãresc prea mult ºi
atârnã prea greu...!

Atunci poþi alege: fie sã te aºezi pe marginea
drumului aºteptând ca cineva sã te ajute, ceea ce e destul de
dificil, pentru cã toþi ceilalþi care vor trece pe lângã tine vor
avea ºi ei propriul lor bagaj ºi riºti, astfel, sã îþi petreci tot
restul vieþii aºteptând, sau poþi sã-þi diminuezi greutatea,
eliminând ceea ce nu-þi este folositor.
DAR CE AR TREBUI ARUNCAT?
Începe, mai întâi, sã scoþi totul afarã pentru a vedea
ce se ascunde în bagajul tãu.
ªi dacã vei gãsi: Prietenie, Bunãvoinþã, Iubire,
Generozitate, Bucurie, Tandreþe, Simpatie,
Speranþã... pãstreazã-le, cã toate acestea nu sunt grele
deloc!
Însã, în bagajul tãu, mai existã ºi alte lucruri, destul de
numeroase...! Forþeazã-te ºi scoate-le afarã pe toate ca sã vezi
cât cântãresc acestea. Vai, cât sunt de grele...! De-abia
reuºeºti sã le ridici, pentru cã sunt uriaºe! Continuã, mai
departe, sã le elimini din viaþa ta!
Neînþelegerile, Teama, Descurajarea,
Pesimismul, Invidia, Vorbirea de rãu ºi multe altele,
asemenea lor. Toate acestea te trag în jos, aproape sã te
sufoce. Soluþia pentru a scãpa de toate aceste poveri uriaºe
nu este decât aceasta: adu-le înaintea Domnului în rugãciune
ºi strigã la El, cu evlavie ºi credinþã puternicã, sã te scape de
ele.
Doar El te poate ajuta sã te eliberezi ºi sã scapi pentru
totdeauna de toate bagajele din viaþa ta care te trag în jos ºi te
împiedicã sã mergi cu avânt spre Împãrãþia lui Dumnezeu.
Nu trebuie sã riºti, fiindcã riscul acesta este o chestiune de
Viaþã ºi Moarte Veºnicã.
Mai cautã în valizã ºi aruncã afarã ºi Tristeþea, care se
afla ºi ea acolo, bine ascunsã, pentru a nu fi identificatã aºa
de repede.
Acum, ar trebui sã-þi pui în valizã alte calitãþi care-þi
vor fi absolut necesare pentru viitor.
Rãbdarea este absolut necesarã. Fã în aºa fel încât sã
pui în valiza vieþii tale Puterea, Curajul, Echilibrul,
R e s p o n s a b i l i t a t e a , T o l e r a n þ a, S f i n þ e n i a ,
Buna-dispoziþie, Entuziasmul, Dragostea ºi toate
trãsãturile atât de plãcute Domnului
Eliminã, de asemenea, orice fel de grijã ºi
preocupare pentru lucrurile acestei lumi, ºi uitã-le!
Dupã toate aceste eliminãri, acum bagajul vieþii tale
e gata ºi este mult mai uºor de dus. Îl poþi folosi din nou, dar,
nu uita sã ai în vedere aceastã acþiune de eliminare a
resturilor pãcãtoase în fiecare zi!
ªi roagã-L pe Duhul Sfânt sã te cerceteze, iar tu sã
rãspunzi, cu consecvenþã, tuturor
solicitãrilor lui.

