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

Fiþi treji, ºi vegheaþi! Pentru cã
potrivnicul vostru, diavolul, dã
târcoale ca un leu care
rãcneºte, ºi cautã pe cine sã
înghitã . Împotriviþi-vã lui, tari
în credinþã …
1 Petru 5:8-9

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
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 ADUNAREA GENERALÃ A BISERICII. Comitetul bisericii HARUL a hotãrât sã convoace Adunarea Generalã
Anualã a bisericii noastre în data de 19 februarie a.c. 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. Mai precizãm cã în duminica în care se þine Adunarea generalã,
slujba de dimineaþã va începe la ora 9.30 ºi se va încheia la ora 11.00, când va începe Adunarea generalã.
o GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de ucenicie. Se va studia
Lecþia 16 (1 Petru 2:13-17), lecþie care se gãseºte explicatã în ghidul de studiu (IV) la pag. 3-8. 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 pentru ºedinþa lunarã a comitetului pentru
rugãciune, sfãtuire ºi pregãtirea Adunãrii Generale a bisericii noastre.
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 DECES. A plecat în veºnicie fr. Adrian Simion la vârsta de 64 ani. Slujba de înmormântare a avut loc în ziua
de miercuri a acestei sãptãmâni. Dumnezeu sã mângâie familia îndoliatã.
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 58-66; 2 Regi 21.

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
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Grâu sau neghinã?
Matei 13:24-30; 36-43
Pilda neghinei a fost rostitã de Domnul Isus în cadrul cuvântãrii pe care a þinut-o
pe þãrmul Mãrii Galileii, imediat dupã pilda semãnãtorului, cel puþin aºa reiese din
evanghelia dupã Matei cap. 13. Pildele rostite de Mântuitorul în aceastã împrejurare au avut ca
scop transmiterea unor adevãruri referitoare la Împãrãþia cerurilor.
Dacã în pilda semãnãtorului accentul este pus pe calitatea solului în care este
semãnatã sãmânþa, în pilda neghinei accentul se pune pe calitatea seminþei.
Ceea ce apare nou în pilda neghinei este existenþa a doi semãnãtori: unul bun (Fiul
Omului) ºi altul rãu (diavolul) ºi douã feluri de seminþe: una bunã (grâul) ºi alta rea (neghina).
Faptul cã sãmânþa bunã produce roadã bunã, produce fii ai Împãrãþiei lui Dumnezeu, pe când
sãmânþa rea, produce fii ai celui rãu.
Pilda neghinei este a doua pildã tâlcuitã de Domnul Isus ºi ne ajutã sã descoperim mai
multe adevãruri pe care Mântuitorul a dorit sã ni le transmitã.
1.Sursa rãului în lume este diavolul.
Tâlcuind aceastã pildã, Domnul Isus a spus: vrãjmaºul care a semãnat-o (neghina)
este diavolul (v 39).
Diavolul este cel care seamãnã neghina în inimile oamenilor, o sãmânþã otrãvitã, care
rodeºte tot ce este rãu în aceastã lume: urã, rãutate, dezbinare, lãcomie, minciunã, invidie,
imoralitate ºi toatã gama de pãcate care existã în lume.
Când toate acestea se manifestã în viaþa unui om, trebuie sã ºtii cã de la cel rãu vin. El
este sursa a tot ceea ce este rãu în lume.
2.Împãrãþia lui Dumnezeu creºte pe pãmânt în mijlocul celor rãi.
Când robii stãpânului au vãzut în ogor, nu doar grâu, ci ºi neghinã, dorinþa lor a fost
s-o smulgã, s-o scoatã afarã, ºtiind cã produce numai pagubã. Stãpânul însã le-a zis: Lãsaþi-le sã
creascã împreunã pânã la seceriº. (v 30)
Împãrãþia lui Dumnezeu pe pãmânt este una spiritualã ºi ea creºte ºi se dezvoltã pe
ogorul acestei lumi, chiar dacã existã mulþi fii ai celui rãu care cautã s-o împiedice.
Dumnezeu, însã, îi are în grija lui specialã pe fiii Sãi, pe cei care produc roadã pentru
Împãrãþia Sa.
3.Sfârºitul veacului (revenirea Domnului Isus) va decide destinul veºnic al omului.
Iatã ce spune Stãpânul ogorului: ... la vremea seceriºului, voi spune secerãtorilor:
„Smulgeþi întâi neghina ºi legaþi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeþi-l în grânar.
(v30). Aceasta înseamnã cã la seceris, la revenirea Domnului Isus, se va produce separarea
între grâu ºi neghinã, între fiii Împãrãþiei ºi fiii celui rãu.
De aceea, fã acum tot ce depinde de tine pentru fi grâu, pentru a fi un fiu al Împãrãþiei
lui Dumnezeu, ca la seceriº, sã fii pus în grânarul Împãrãþiei Lui.
Aºadar, Mântuitorul a dorit sã ne transmitã prin aceastã pildã, cã existã un vrãjmaº al
sufletelor noastre care lucreazã neobosit sã arunce în ogorul inimii oamenilor sãmânþa lui

otrãvitã, ca sã-i facã fii ai lui ºi în plus, sã-i împiedice ºi pe copiii lui
Dumnezeu sã rodeascã.
Dar mai putem vedea ºi cã Dumnezeu poartã de grijã
copiilor Sãi, ºi cã în pofida lucrãrii distructive a diavolului, îi ajutã
pe copiii Sãi sã creascã ºi sã aducã roadã pentru Împãrãþia Sa.
ªi de asemenea cã, deºi Dumnezeu îngãduie ca fiii
Împãrãþiei Sale sã existe în mijlocul acestei lumi, stãpânitã de cel
rãu, va veni un moment al seceriºului, al judecãþii lui Dumnezeu.
Atunci Dumnezeu va separa grâul de neghinã, pe fiii lui
Dumnezeu, de fiii întunericului. Atunci cei mântuiti, fii ai
Împãrãþiei lui Dumnezeu, vor fi strânºi în grânarul lui Dumnezeu,
în cerul Lui, iar cei care vor fi gãsiþi fii ai celui rãu, vor fi strânºi ºi
aruncaþi în focul judecãþii lui Dumnezeu, în iadul cel veºnic, unde
va fi plânsul ºi scrâºnirea dinþilor. (v 42)
Închei cu aceleaºi cuvinte cu care Domnul Isus a încheiat
aceastã pildã: Cine are urechi de auzit, sã audã. (v 43)
Pastor, Nicolae Ologeanu

MISIUNE MEDICALÃ
31 ianuarie, Gabu, Guinea Bissau
A fost adunare de rugãciune în casa pastorului
Adulai. De multe ori oamenii se tem sã vinã sã ia apa din
fântâna lor din cauza numelui Isus. Ei trãiesc în mijlocul unui
trib fula, puternic inrãdãcinaþi în credinþa musulmanã.
Pentru ei viaþa se ghideazã pe “ruºine sau onoare”. Succesul
unuia e al întregului trib, iar convertirea cuiva e o ruºine
pentru toþi, chiar ºi pentru strãmoºii care au murit. Din cauza
asta e mult mai uºor pentru un animist (cei care cred în
spirite) sã se pocãiascã decât pentru un musulman.
Familia lui, noi ºi înca vreo 5-6 oameni am cântat ºi
ne-am rugat fiecare în limba Dumnezeului care ne iubeºte pe
toþi la fel.
Pastorul Adulai obijnuia sã predea Coranul, era
unul dintre marii învãþaþi musulmani. Dar într-o zi a avut o
vedenie în care Domnul Isus îl chema la El. La scurt timp soþia
lui ºi-a pus un semn pe care Dumnezeu i l-a împlinit ºi s-a
pocãit ºi ea. E o femeie tare blândã ºi plinã de credinþã.
Rugaþi-vã pentru familia lor, serile de rugãciune din casa lor
din fiecare searã ºi biserica.
Suntem feriþi de musulmanii extremiºti totuºi, asta
poate ºi pentru cã Guinea e o þarã sãraca. În Mauritania, Mali,
Benin ei fac legea. Rugaþi-vã pentru bãiatul de 10 ani al unui
misionar din Benin care a fost rãpit de AL-Quaeda de câteva
luni ºi nu au nicio veste despre el.
Ruxi consemneaza.
Dragii nostri,
Suntem recunoscãtori ºi mulþumim Domnului
pentru susþinerea voastrã! Suntem binecuvântaþi sã putem
sã ne folosim de profesia noastrã pentru a aduce Evanghelia
în acest colþ al lumii ºi în special la aceºti oameni privaþi de
posibilitaþile pe care noi le avem. Am fost sãptãmâna aceasta

,joi ºi vineri împreunã cu Lidia, Cornel ºi Ana în tribul
Samba unde am consultat oamenii musulmani de acolo,
împreunã cu translatorii noºtrii misionarii brazilieni:
pastor Tony ºi Wesley, ne-am rugat pentru fiecare din ei
care accepta aceasta (ºi acceptau aproape toþi) ºi am
împãrtãºit Evanghelia acolo unde Duhul Domnului ne
îndemna sã o facem. Astfel, în ultima zi, am simþit
îndemnul sã spun Evanghelia Domnului Isus unui tânãr de
30 de ani pe nume Samcum Embalo la care am vãzut
interes ºi deschidere. A fost bucuros ºi a vrut sã îmi dea
bani pentru ce i-am spus! L-am invitat la biserica de acolo.
Altuia, care era foarte bolnav, i-am spus despre Domnul
Isus ºi a pãrut uimit cã am îndrãznit aºa ceva în casa lui dar
a sfârºit prin a spune ”nu-i nici o problemã”. Celor mai
mulþi apucãm sã le spun doar ” Isus te iubeºte”. Deºi a fost
obositor sã consultãm fiecare peste 30 de persoane, au
fost lupte spirituale de dus, totuºi, atât inimile cât ºi
trupurile noastre au fost întãrite de Domnul datoritã
rugãciunilor voastre! Domnul Însuºi stã alãturi de noi ºi ne
întãreºte! Vã mulþumim, sunteþi de un real ajutor nouã ºi
lucrãrii lui Dumnezeu de aici !
Marta
“El te va acoperi cu penele Lui ºi te vei
ascunde sub aripile Lui. Cãci scut ºi pavãzã este
credinciosia Lui.''Ps.91:4 Înainte de a veni aici aveam
multe temeri referitoare la mult praf, aer secetos ºi þânþari
-eu având o alergie la praf- dar slavã lui Dumnezeu cã El ma acoperit cu penele Lui ºi nici una din temerile mele nu sau împlinit -þânþari sunt foarte puþini pentru cã nu e
sezonul lor iar temperatura e maxim 35C la fel cum e vara
în þarã. Minunat a fost sã aflu ca nu e sezonul fructelor de
caju dar în grãdina din faþa casei noastre este un caju al
cãrui fructe s-au copt -singurul din regiune.
''În bunãtatea Ta, Tu ne asculþi prin minuni,
Dumnezeul mântuirii noastre, nãdejdea tuturor
marginilor îndepãrtate ale pãmântului ºi marii''
Psalmul 65:5. De când sunt în Africa L-am vãzut pe
Dumnezeu împlinind ceea ce scrie în acest verset ºi sunt
plinã de recunoºtinþã! Am avut la clinica un tânãr cu o
plagã tãiatã ºi recent suturatã la nivelul jumãtãþii
inferioare a palmei ºi peste pachetul vascular radial, care
în timpul schimbãrii pansamentului a început sã sângere
abundent, semn cã sutura arterialã s-a desprins…mam
speriat foarte tare ºtiind ca nu avem mijloacele necesare
pentru a interveni într-un astfel de caz - existã o mini salã
de pansamente fãrã geamuri ºi condiþii sterile
minime…dupã un pansament compresiv, hemostatice
intravenos ºi multã rugãciune, sângerarea s-a oprit în
aproximativ 7 minute ceea ce în mod normal nu s-ar fi
întâmplat. Un alt pacient a venit cu o arsurã suprainfectatã
la ambii genunchi ºi acum este aproape vindecat ceea ce în
Romania ar fi durat mai mult de o luna.
Daniela

2 februarie 2017, Baza misionara Jocum, Gabu
“Ce frumoase sunt pe munþi picioarele celui ce
aduce vesti bune, care vesteºte pacea, picioarele celui ce
aduce veºti bune, care vesteºte mântuirea.” Isaia 52:7
Da, prãfuite de nisipul roºu , cu cãlcâile crãpate, picioarele
misionarilor sunt cele mai frumoase, tocmai pentru cã sunt
încãlþate cu râvna Evangheliei pãcii. Vã facem cunoºtinþã cu doi
oameni speciali, pentru râvna cu care vestesc Evanghelia ºi
dragostea lor faþã de musulmani.
Toni a fãcut parte din prima echipa de brazilieni care
misionat Guinea Bissau în anul 1994. S-a reîntors la sfârºitul
anului 1996 în Senegal, unde a întalnit-o pe Rita. Era
instructoarea lui la o scoala de misiune. Aºa a început povestea
lor de dragoste, în misiune. S-au cãsãtorit în ianuarie 1998, iar
în luna iunie a izbucnit rãzboiul în Guinea Bissau, erau în
aceastã bazã misionarã din Gabu, dar au plecat înspre Senegal,
ºi în acel moment au pierdut toate bunurile materiale pe care le
aveau. Dupã o perioada de pregãtire au ajuns în sfârºit în
Gambia, locul unde au ºtiut cã Dumnezeu îi cheamã ºi pentru
care se pregateau. Rita a rãmas însãrcinatã la 4 luni dupa ce
ajunseserã în Gambia. În timpul sarcinii a facut 5 episioade de
malarie ºi trebuiau sã cãlãtoreascã de fiecare datã 250 de km
panã la cel mai apropiat spital. La cel de-al treilea episod a fost
aproape de a intra în coma iar doctoral i-a interzis sã se mai
întoarca în trib, spunând ca nu mai raspunde de sanãtatea ei ºi a
copilului. Ba încã i-a condiþionat ca dacã intervine vreo
problemã de sãnãtate, el refuzã sã o mai consulte ºi sã se
adreseze astfel unui spital privat. În toata aceasta perioada au
trait prin credinta, avand certitudinea ca daca Dumnezeu i-a
chemat la aceasta lucrarea, le va purta de grija in toate nevoile
lor. A venit pe lume primul lor nascut, la termen, fara nici o
complicatie la nastere, dupa o sarcina pe care cu greu au
purtat-o amandoi. La iesirea din spital, Toni i-a spus Ritei ca o
duce acasa, si nu in Gambia, ci in Brazilia. Atunci Rita i-a spus ca
va merge singur in Brazilia, ca ea nu a venit in Africa din
dragoste pentru el, ci pentru ca Il iubeste pe Dumnezeu.
De 8 ani slujesc in Gambia. Impreuna au doi copii. Cele
doua saptamani de cand suntem in baza ne slujesc, traducand
din criola pentru noi. Poate daca nu era un conflict in Gambia
nu ar fi ajuns aceasta perioada in Gabu. Nu exista intamplare, ci
voia Domnului. S-au reintors deja in Gambia si ne rugam ca
Dumnezeu sa ii pazeasca.. Am aflat de provocarile din Gambia,
o tara care s-a declarat musulmana din 2005. Sarahules, fula si
mandingas sunt grupurile tribal care se impotrivesc cel mai
mult cunoasterii Domnului Isus. Sunt oameni in acele zone care
vad puterea lui Dumnezeu care vindeca si cer si ei acesta putere
crezand ca se poate cumpara, precum Simon vrajitorul
odinioara.
I-am intrebat care este provocarea lor cea mai mare.
Raspunsul a venit promt din gura Ritei :rezultatele. Visul lor
este construirea unei baze misionare in Gambia, de unde sa se
formeaza ucenici pentru a merge mai departe in triburi. Toni a
fost diagnosticat cu diabet zaharat non-insulino necesitant, iar
Rita cu fribrom uterin. Rugati-va pentru sanatatea lor, fizica si
spirituala. Ca Dumnezeu sa ridice lucratori care sa raspunde

chemarii de a merge in Gambia.
Toni a initiat un proiect, a provocat multi oameni sa
se roage un singur minut pentru lucrarea din Gambia,
nimeni nu este prea ocupat sa se alature. Spunea el bucuros,
ce bomba atomica s-ar declansa cand mii de oameni se roaga
in acelasi minut, pentru aceeasi cauza. Si asta a facut el
inainte sa ajunga in Gambia misionar. Asa incepe totul,
mijlocesti, apoi ajungi sa te gandesti ca iti doresti sa mergi
acolo. Tu pentru ce/cine mijlocesti?!
Pe urmele apostolilor, Silvia.
Motive de rugãciune
smulþumim Domnului cã una dintre fete nu are
malarie, deºi avea toatã simptomatologia specificã;
s pentru cã ne-a dat putere de muncã;
spentru cã am putut vizita douã familii, sã ne
bucurãm în pãrtãºie cu ei. Una dintre ele, unde au întâlnire
de rugãciune în fiecare searã, ne-a mulþumit cã am ales sã
venim în þara lor, deºi puteam merge la noi în þarã, în zonele
sãrace sau în þãrile vecine.
spentru echipã: sã fim gata de sacrificiu, sã nu ne
temem de cel rãu. Zgomotele din timpul nopþii sunt din ce în
ce mai tari, iar chemarea lor la rugãciune tot mai puternicã
(pesemne cã se simt ameninþaþi ºi astfel opun rezistenþã).
Zilele trecute era un singur cântãreþ musulman, dar în
ultimele zile a venit un cor întreg.

Cambodgia: 10 persoane au pãrãsit
închinarea budistã ºi practicile idolatre
animiste ºi au fost botezate de misionarii
români
Pentru misionarii Claudiu ºi Cristina M. lucrarea din
anul 2017 demareazã cu mãrturisirea publicã în apa
botezului a 10 noi suflete care au pãrãsit închinarea budistã
ºi practicile idolatre animiste. În Banang, provincia
Battambang, mulþi dintre cei care ºi-au exprimat credinþa lor
în Domnul Isus deja nu mai sunt respectaþi ºi acceptaþi de
vecinii din satele lor. Ei au nevoie de rugãciunile noastre
pentru a fi puternici ºi statornici pe cale în ciuda opoziþiei ce
o întâmpinã.
Unul din proiectele de pe lista misionarilor noºtri
pentru acest an sunt concertele evanghelistice. Se observã în
general deschiderea ºi ospitalitatea localnicilor faþã de orice
eveniment creºtin ºi acum este momentul potrivit pentru
Cambodgia ca evanghelizãrile în aer liber sã ia amploare.
Primul concert evanghelistic din acest an va avea loc
pe data de 11 Feb. ºi necesitã sprijinul dumneavoastrã atât
spiritual, cât ºi financiar. Se vor distribui sute de pliante,
DVD-uri cu filmul ”ISUS”, muzicã ºi predici creºtine.
Pentru mai multe informaþii despre cum puteþi
contribui la aceastã lucrare de propovãduire masivã a
Evangheliei gãsiþi accesând site-ul:
http://www.churchplantingasia.com/ sau contul de
facebook: Church Planting Asia.
Stiricrestine.ro

