
  

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.
       

   1.Alexe Maria

   2.Baciu Zoia

   3. Barbu Ion

   4. Blasek Aurelia
   5. Chiþoiu Constanþa
   6. Cojocaru ªtefan
   7. Craºovan Petru
   8. Dinu Ilinca
   9. Ene Lucreþia
 10.Ion Ioana
 11.Ion Rozalia
 12. Ionescu Eugenia
 13. Lãzãrescu ªtefan
 14. Mara Emanuela
 15. Micu Gherghina
 16. Mihai Constantin
 17. Mitu Emilia
 18. Nica ªtefia
 19. Omotã Nicu
 20. Radu Aniºoara
 21. Rãdulescu Venera
 22. Sas Florian
 23. Simion Adrian
 24. Stan Constantin
 25. Þoldan Lina
 26. Vasilescu Jean
 27. Voinea Simona
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Anunþuri:

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul

s Perseverenþa în post ºi rugãciune
s Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
s F
s 
s Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
s Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
s Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

ormarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor

Amos - predicatorul curajos
Amos 4:1-13

Amos a fost chemat de Dumnezeu sã transmitã mesajul Sãu israeliþilor din 
Regatul de Nord,  într-o perioadã de pace ºi prosperitate a acestuia, dar care se afla 
într-o stare spiritualã atât de decãzutã încât Dumnezeu avea sã anunþe prin Amos, 
pedeapsa ce va veni asupra lui. 

Amos ºi-a desfãºurat activitatea profeticã în timpul împãraþilor Ozia 
(Iuda) ºi Ieroboam II (Israel), pe la jumãtatea sec. VIII  î.H. când israeliþii se 
complãceau într-o viaþã de lux ºi abundenþã, în nedreptate ºi imoralitate. 
            Deºi provenea din Regatul de Sud (Iuda), Amos a fost trimis de Dumnezeu în 
Regatul de Nord, la Betel, unde se afla reºedinþa împãratului Ieroboam II, ºi care 
era ºi centrul religios de închinare idolatrã. Acolo, în acest centru idolatru, a 
transmis Amos cu multã îndrãznealã mesajul sãu de avertizare, de pocãinþã ºi de 
pedeapsã, unui popor care nu voia sã asculte mesajul lui Dumnezeu. De altfel, 
Amos a ºi fost alungat din Betel, pentru cã mesajul lui nu era deloc pe placul 
poporului, pentru cã era un mesaj de judecatã ºi condamnare.

Amos a fost un om simplu, de la þarã, cioban la oi ºi strângãtor de 
smochine, dar a transmis un mesaj puternic ºi clar, care însã, nu a fost luat în 
seamã, spre nenorocirea ºi dezastrul acestui popor, care, doar peste trei decenii 
avea sã fie spulberat din þarã de cãtre asirieni.

Mesajul lui Amos din cap. 4-6, prezintã nelegiuirile israeliþilor din trecut, 
nelegiuirile pe care le vor face ºi în viitor, pentru care vor fi pedepsiþi, dar ºi 
îndemnul la pocãinþã în prezent, pentru ca Dumnezeu  sã îndepãrteze pedeapsa 
de la ei.

Aºadar, mesajul lui Amos scoate în evidenþã:

1.Nelegiuirile poporului
    Sunt amintite pãcate multe ºi grave sãvârºite de ei, pãcate în care 
persistau de mulþi ani. Iatã ce spune Dumnezeu prin prorocul Amos: Cãci Eu ºtiu  
cã nelegiuirile voastre sunt multe, ºi cã pãcatele voastre sunt fãrã numãr: 
asupriþi pe cel drept, luaþi mitã ºi cãlcaþi în picioare la poarta cetãþii dreptul 
sãracilor (5:12). Apoi, în relaþia cu Dumnezeu, încãlcaserã legãmântul, 
nesocotiserã Legea Domnului, se închinau idolilor, se complãceau într-un 
formalism religios. 
    Oare nu se manifestã toate acestea ºi în zilele noastre? Nu este mesajul lui 
Amos foarte actual ºi pentru generaþia noastrã? Iatã de ce trebuie luat in serios, 
pentru a evita pedeapsa Domnului. 

2.Îndemnurile la pocãinþã
   Întotdeauna sfinþenia ºi dreptatea lui Dumnezeu au cerut condamnarea 
pãcatului, dar tot atât de adevãrat este ºi faptul cã întotdeauna Dumnezeu oferã  
omului pãcãtos, har de pocãinþã. Iatã ce transmite Dumnezeu acestui popor de 
nelegiuiþi: Cãutaþi-Mã ºi veþi trãi! ... Cãutaþi binele ºi nu rãul, ca sã trãiþi, ºi ca 
astfel, Domnul, Dumnezeul oºtirilor sã fie cu voi... (5:4,14)
   Aceste cuvinte aratã cã orice pãcãtos care se întoarce cu pocãinþã la 
Dumnezeu, poate fi iertat. 
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GRUPURI DE UCENICIE. 

CATEHEZÃ. Continuãm studiul de catehezã, un studiu biblic simplu, dar foarte 
important, pentru toþi cei ce doresc sã cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta 
Scripturã privind mântuirea sufletului. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã 
dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm! 

STUDIU BIBLIC BÃRBAÞI. 

STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în 
rugãciune ºi studiu biblic în fiecare joi de la ora 18:00. Toate surorile care doresc sã 
participe sunt bine-venite.

GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în 
fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii ºi surorile care doresc sã 
mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în 
corpul din faþã, la etaj.  

CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS, 

sãptãmâna viitoare se va citi 

Ne vom aminti de IONA, porumbelul mesager trimis 
de Dumnezeu la cei necredincioºi. Iona este o carte scurtã, dar cu multe învãþãuri 
utile pentru noi. Veniþi sã ni le reamintim!

Marþi 19 mai. ora 19.00, va avea loc ultima 
întâlnire a bãrbaþilor care au participat la acest studiu. Ne vom aminti de cele mai 
importante probleme cu care se confruntã bãrbaþii în viaþã ºi de soluþiile pentru 
rezolvarea lor pe care le-am descoperit în acest studiu. Îi aºteptãm pe toþi bãrbaþii care 
au participat la acest studiu pentru o searã de pãrtãºie frãþeascã.

Amos 7-9; Iona 1-4; Mica 1.

  
De aceea îþi voi face astfel, 

Israele, - ºi fiindcã îþi voi face 
astfel, pregãteºte-te sã-L 

întâlneºti pe Dumnezeul 
tãu, Israele!  

Amos 4:12

Aria de slujire: 

GRUPURILE DE UCENICIE

s

s

s

s

s
s
s
s
s
s

Mulþumire pentru cei ºapte ani de creºtere spiritualã prin 
grupurile de ucenicie

Mulþumire pentru toþi fraþii ºi surorile care au dat ºi au 
primit har 

Mulþumire pentru liderii care au slujit grupurile în cei 
ºapte ani

Mulþumire pentru pãrtãºie, cunoaºtere, slujire, 
ucenicizare, noi lideri

Mulþumire pentru cele 11 cãrþi din Biblie studiate
Cerem înþelepciune ºi viziune pentru urmãtorii ani
Cerem puterea de a împlini Cuvântul studiat
Cerem noi lideri care sã slujeascã grupurile
Cerem multiplicarea grupurilor mari ºi formarea altora noi
Cerem perseverenþã ºi seriozitate pentru cei care participã  

          
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,

     
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

 Mercioniu - Pastor   031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
0721 368.837

       
      Nicolae Ologeanu - Pastor   021 348.48.42 - mobil 0724 308.726

Daniel
       Adrian Corcãu - Casier   021 673.78.05 - mobil   

 Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001   
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady      Cod Fiscal - 12117218

   

w w w . b b h t . r o

18.00 –20.00

18.00 –19.30



V i z i u n e a  bi s e r i c i i  -  20 15
 Aºa cum s-a hotãrât la Adunarea frãþeascã din data 
de  28 septembrie 2014, ne propunem în anul acesta sã ne 
rugãm, sã slujim ºi sã postim, aºteptând ca Dumnezeu sã 
lucreze în mijlocul nostru ºi prin noi. Pentru a ne atinge 
prioritãþile stabilite ne propunem:

Vizite pastorale la toþi membrii bisericii în anul spiritual   

2014-2015

Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe 

nume, în cadrul slujbei de duminicã dimineaþa

Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire

Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi) 

pentru membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire

Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi 

susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare

Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã 

seara, timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie

Provocarea la slujire prin Harta slujirilor; fiecare dupã 

darul lui, acolo unde este nevoie

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã

Aproape de cei persecutaþi din 
Insulele Comore

Insulele Comore (17-23 mai 2015) sunt un 
arhipelag ce se aflã în largul Africii, în Canalul Mozambic ce 
desparte insula Madagascar de continent. Principalele 
insule din arhipelag sunt Grande Comore, Anjouan, Mohéli 
ºi Mayotte.

Populaþia este de 770.000 locuitori, din care 3300 
sunt creºtini.

Insulele Comore sunt una dintre cele mai sãrace 
þãri din Africa, sunt mãcinate de rãzboiul civil ºi sunt 
dependente de ajutorul alimentar din exterior.

Religia de stat este islamul, iar preºedintele þãrii 
are vederi extremiste ºi este în legãturã strânsã cu 
preºedintele din Iran.

Se aflã pe locul 32 în clasamentul þãrilor cu 
persecuþii, iar restricþiile religioase diferã de la o insula la 
alta.

P e r s e c u þ i i l e  p r i n c i p a l e  v i n  d i n  p a r t e a  
musulmanilor extremiºti, a guvernului, societãþii ºi familiei.

Comunitatea musulmanã pune presiune pe toate 
religiile sã respecte islamul, mai ales în postul Ramadan.

Creºtinii sunt monitorizaþi în permanenþã de 
autoritãþile guvernamentale.

Dacã un musulman se converteºte la creºtinism, i se 
anuleazã actele de identitate ºi astfel îºi pierde cetãþenia.

Insulele Comore sunt asaltate de miºcãri oculte, 
care încearcã sã pãtrundã ºi în bisericã.

Cu toate cã persecuþiile sunt în creºtere în Insulele 
Comore, odatã cu ele creºte ºi numãrul musulmanilor care 
cred în Isus.

Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm 
pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceeaºi credinþã ca a 
noastrã, dar nu ºi aceeaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit 
harul ca noi sã ne rugãm pentru ei, ºi nu ei pentru noi.

Poþi alege sã fii rãspunsul lui Dumnezeu pentru 
biserica persecutatã din generaþia ta!
Sursa: stiricrestine.ro
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CEªCUÞA DE CEAI

O familie a plecat într-o excursie în Orient ºi, 
dorind sã cumpere ceva frumos pentru celebrarea celei 
de-a 25-a aniversãri de la cãsãtorie, a intrat într-un 
magazin de antichitãþi. Celor doi soþi le plãceau 
antichitãþile ºi obiectele din argilã, ceramicã, în special 
ceºtile de ceai. Privind cu atenþie exponatele, ei au gãsit o 
ceaºcã deosebitã ºi s-au adresat vânzãtoarei:  

- Putem sã vedem ºi noi ceºcuþa aceasta 
admirabilã?                                

- Cu mare plãcere! a rãspuns doamna care le-a 
adus imediat obiectul cerut.

Cei doi soþi au cumpãrat-o, desigur, ºi au plecat 
apoi spre oraºul în care locuiau. Ajunºi acasã, ei au avut o 
mare surprizã plãcutã, pe care le-a fãcut-o chiar ceºcuþa de 
ceai care a început sã vobeascã ºi sã le istoriseascã propria 
ei viaþã.                                                                                                                   

„Aº dori sã vã relatez peripeþiile propriei mele 
vieþi pe care le-am trãit ºi pe care doresc sã le cunoaºteþi ºi 
voi, deoarece sunteþi de-acum stãpânii mei. Eu nu am fost 
dintotdeauna o ceºcuþã de ceai. Cândva, am fost doar un 
bulgãre de argilã roºie. Un olar m-a luat, m-a bãtut tare, m-
a frãmântat în repetate rânduri, apoi m-a rulat pe un 

dispozitiv, iar eu am strigat:                                                          
- Nu-mi mai face aºa, cã nu-mi place!        
Dar el a zâmbit doar ºi mi-a spus cu blândeþe:
- Încã nu am terminat ceea ce vreau sã realizez.
Am fost aºezatã apoi pe o roatã ºi olarul m-a 

învârtit de nenumãrate ori, deºi i-am spus sã se opreascã 
pentru cã ameþesc ºi mi-e rãu. Însã totul a fost zadarnic, 
deoarece el a continuat toate aceste operaþii pânã a 
obþinut forma mult doritã, dupã care m-a introdus într-un 
cuptor pe care-l încãlzea tot mai tare. Niciodatã nu 
simþisem atâta cãldurã. Am strigat iarãºi, am bãtut ºi am 
izbit uºa:

- Ajutor! Scoate-mã de aici! Puteam sã-l vãd doar 
printr-o deschizãturã ºi reuºeam sã-i citesc pe buze, în timp 
ce clãtina din cap, dintr-o parte în alta:

- Nu, încã nu!
Când, disperatã, mã gândeam cã nu voi mai rezista 

nici un minut în plus, uºa tocmai s-a deschis. M-a scos afarã 
cu atenþie ºi m-a aºezat pe un raft ºi am început sã mã 
rãcoresc. O, mã simþeam atât de bine! Acum e minunat, 
tocmai îmi ziceam eu. Dar, dupã ce m-am rãcorit, m-a luat 
din nou, m-a periat bine ºi apoi m-a colorat, cum a socotit el 
de cuviinþã. Am crezut acum cã mã sufoc, deoarece 
mirosurile vopselelor erau oribile. Eu am strigat iarãºi:

- O, te rog, înceteazã, înceteazã! 
El a dat doar din cap ºi a spus doar atât:
- Încã nu!
Apoi, deodatã, m-a introdus din nou în cuptor. 

Numai cã acum, nu mai era ca prima datã, ci temperatura 
devenise de douã ori mai fierbinte ºi simþeam cã mã voi 
asfixia. L-am rugat, am insistat,  am strigat, am plâns, eram 
convinsã  cã nu voi scãpa de data asta. Chiar atunci, uºa s-a 
deschis ºi olarul m-a scos afarã ºi, din nou, m-a aºezat pe 
raft, unde m-am rãcorit ºi am aºteptat, am aºteptat 
întrebându-mã: oare ce are de gând sã-mi mai facã?

O orã mai târziu, mi-a pus în faþã o oglindã ºi mi-a 
spus:

- Uitã-te acum la tine!
ªi m-am uitat cu mare atenþie, zicând:
- Dar aceasta nu sunt eu, nu pot fi eu, pentru cã nu 

semãn deloc cu ceea ce am fost înainte! Acum eu sunt de 
nerecunoscut ºi reprezint ceva foarte frumos, minunat!

Olarul a vorbit din nou foarte blând, adresându-
mi-se:

- Vreau sã þii minte: ºtiu cã a durut tare când ai fost 
lovitã, învârtitã, frãmântatã, rulatã, dar, dacã te-aº fi lãsat 
singurã, te-ai fi uscat ºi ai fi devenit un obiect fãrã niciun 
rost. ªtiu cã ai ameþit când te-am învârtit pe roatã, dar, dacã 
m-aº fi oprit, te-ai fi desfãcut bucãþele ºi te-ai fi fãrâmiþat. 
ªtiu cã te-a durut ºi cã þi-a fost cald în cuptor ºi neplãcut, dar 
a trebuit sã te pun acolo, altfel te-ai fi crãpat.

De asemenea, cred cã mirosurile nu þi-au fãcut 
bine deloc ºi nici periatul, coloratul îndelung ºi peste tot, 
dar, dacã nu aº fi procedat aºa, niciodatã nu te-ai fi cãlit cu 
adevãrat. Nicicând n-ai fi avut strãlucirea pe care o ai acum 
ºi n-ai fi fost de folos nimãnui în viaþã. Iar dacã nu te-aº fi 

3.Consecinþele respingerii Cuvântului lui Dumnezeu

   Israeliþii au respins mesajul lui Amos, ºi ºtim cã 

judecata lui Dumnezeu a venit foarte curând peste ei. Dupã 

circa 30 de ani au fost cuceriþi de asirieni, mulþi dintre ei au 

fost uciºi iar cei care au rãmas în viaþã au fost duºi în robie de 

unde nu s-au mai întors niciodatã.

    Cine ignorã avertismentele lui Dumnezeu, cine 

refuzã harul iertãrii prin Isus Hristos, va suporta 

consecinþele pedepsei lui Dumnezeu.

Asemenea israeliþilor din vremea lui Amos, 

Dumnezeu are multe lucruri de condamnnat în viaþa 

noastrã. ªi noi am adunat multe pãcate cu care L-am întristat 

pe Dumnezeu. Urmarea fireascã a pãcatelor noastre înaintea 

unui Dumnezeu sfânt ºi drept este pedeapsa, moartea, 

despãrþirea de Dumnezeu. Dar aºa cum celor de atunci 

Dumnezeu le-a oferit har de pocãinþã, ºi nouã Dumnezeu ne 

oferã astãzi acest har. Israeliþii l-au respins spre nenorocirea 

lor. Este înþelept însã, ca noi sã preþuim acest har ºi sã ne 

întoarcem cu pocãinþã la Dumnezeu ca sã fim izbãviþi de 

pedeapsa ce va veni peste toþi cei nelegiuiþi.

R u g ã c i u n e u n i i  p en t r u a l þ i i
Fr. Raduþã Constantin

sãnãtate fizicã ºi spiritualã
pãrtãºie cu fraþi din bisericã pentru a alunga 

singurãtatea 
creºtere spiritualã prin cunoaºterea ºi împlinirea 

Scripturii

Fam. Mateescu Constantin ºi Lidia
mulþumire pentru modul în care a lucrat 

Dumnezeu în familia lor
sãnãtate fizicã ºi spiritualã
mântuirea celor doi fii: Narcis ºi David
sã-i pãstreze Dumnezeu pe toþi în harul Sãu
mântuirea fraþilor ºi surorilor de trup ai fratelui 

Costel ºi ai surorii Lidia

Dani Mateescu
înþelepciune în legãturã cu practica de la 

facultate
o bunã relaþionare cu cei din jurul lui

Carolina Mateescu
mulþumire pentru grija pe care i-a purtat-o 

Dumnezeu pânã acum
succes la examenele de la facultate
un loc de muncã în vacanþa de varã

Sara Mateescu
creºtere spiritualã
înþelepciune în a se îngriji de sãnãtatea ei
sã fie luminã pentru cei din jurul ei  
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introdus pentru a doua oarã în cuptor, nu ai fi supravieþuit 
prea mult, fiindcã era insuficientã prima consolidare ºi n-ai 
fi rezistat. De-abia acum eºti un produs finit, rezistent ºi 
folositor tuturor celor dornici sã-þi utilizeze serviciile.“

Morala este aceasta: Dumnezeu ºtie ceea ce face cu 
fiecare dintre noi. EL este OLARUL, iar noi suntem argila Lui. 
El ne va modela, ne va schimba ºi ne va supune la presiunea 
corespunzãtoare, pentru a deveni lucrãri perfecte care sã 
împlineascã sfânta Sa voie. Dacã viaþa devine grea ºi eºti 
lovit aproape fãrã milã, când þi se pare cã lumea se învârteºte 
necontrolat, când simþi cã eºti într-o suferinþã îngrozitoare, 
când viaþa pare cumplitã, fã-þi un ceai ºi bea-l din cea mai 
drãguþã ceaºcã pe care o ai, aºazã-te apoi ºi gândeºte-te la 
cele citite mai sus, iar dupã toate acestea, discutã pe-ndelete 
cu OLARUL, care va rãspunde dorinþelor tale. 

Pastor, Nicolae Ologeanu

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