Sabat I
4 august
Sabat II
11 august

EMANUEL SALAGEAN

Sâmbăta ora 9-9,30

EMANUEL SALAGEAN

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

EMANUEL SALAGEAN

Sâmbăta ora 18

CONCERT

Vineri ora 20

AVRAM FARA

Sâmbăta ora 9-9,30

ANDREI FARA

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

FLORIN DUMITRIU

Sâmbăta ora 18

DOINA ENGELHARDT

Vineri ora 20

FLORIN DUMITRIU

Sâmbăta ora 9-9,30

MONICA
GRADINARIU

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

VASILE BURLEANU

Sâmbăta ora 18

HORATIU INDREIU

Vineri ora 20

DOREL MAXIM

Sâmbăta ora 9-9,30

SZENTE LUDOVIC

Ora 9,30-10,45

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18

DOREL MAXIM

apusul soarelui:
20.28

prezbiter de serviciu – FLORIN DUMITRIU
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apusul soarelui:
20.40

Sabat III
18 auaust

Vineri ora 20

apusul soarelui:
20.52
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Programul serviciilor
divine
apusul soarelui:
21,02

POPOVICI MARTA
SZENTE LENKE MARIA
BURCEA CATALINA
NEAMTU FLOAREA
OPREA PETRA
GHINGHIE ADRIAN
MUTRESCU MARIA
MOISA VIORICA
TOMA NARCIS
DORGO CLAUDIU
GABOR ECATERINA
BRINZAN DENISA
COZMA ELENA
GRAMA MARIA
FARA BIANCA
POPESCU ANA
TRUSCA GHEORGHE

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
25 august

NUMELE ŞI PRENUMELE
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Sabat
IV

LUCIAN
FARA

ADRIAN
TOADER

VASILE
ARDELEAN

DUMITRU
DEMIAN

Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

Trilurile privighetorii
Odată, C. H. Spurgeon a plecat în
concediu într-o localitate din Anglia, unde se
spunea că sunt multe privighetori. Când a ajuns
acolo, era o vreme rece, posomorâtă şi începuse
să plouă. El a fost puţin decepţionat, se gândea
ca pe o aşa vreme urâtă nu va auzi glasul
privighetorilor. Dar abia a început să-şi desfacă
bagajul şi nu departe de fereastra hotelului a
auzit trilurile privighetorii. El s-a dus uşor la
fereastră şi a văzut-o pe un tufiş de spini.
Afară în ploaie, pe o
vreme întunecată, ea se
desfată cu cântecul ei
minunat. Atunci Spurgeon
şi-a luat carnetul sau şi a
scris: “Nu mă aştept să aud
un cântec mai dulce, mai
măreţ, până ce voi ajunge sus să aud cântecul
minunat al îngerilor în glorie”. Într-o zi
nefavorabila, din vârful spinilor, privighetoarea
înalta cea mai frumoasă cantare Creatorului.
Spurgeon, care era suferind, n-a uitat niciodată
lecţia aceasta.
În Psalmul 34.1 e scris: “Voi
binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda
Lui va fi totdeauna în gura mea.”
Dinte pentru dinte
Un medic stomatolog din America avea
mari necazuri pricinuite de nişte copii golani
din vecinătatea cabinetului său. Îi spărgeau
geamurile, îi stricau gardul, îi zgâriau maşina...
Într-o zi, la cabinetul său vine o femeie
simplă cu un băiat ce suferea mult din cauza
unui dinte stricat. Femeia nu avea însă bani,
căci era foarte săracă.

- “Femeie, eu sunt doctor, şi când
cineva suferă, eu sunt dator să-l ajut, fie că are
bani, fie că nu are.”
L-a tratat pe băiat, fără bani, şi cei doi
au plecat. Din ziua aceea doctorul nu a mai
avut nicio problemă cu golanii, dimpotrivă.
Vedea că cineva îi făcea curăţenie în curte, îi
spala maşina, iar golanii
au dispărut.
Într-o zi îl
recunoaşte pe cel căruia
îi tratase dintele gratis şi
îl întreabă de ce face
toate acestea pentru el. Băiatul îi răspunde că el
auzise cândva o poruncă biblică: “dinte pentru
dinte”. Şi-a adus aminte de această poruncă
atunci când medicul i-a tratat dintele bolnav şi
s-a gândit să facă şi el ceva pentru doctorul
care l-a ajutat. Aşa a înţeles el porunca “dinte
pentru dinte.”
Iertare specială
Porter şi Wilson au jefuit în anul 1826,
Serviciul Poştal al Statelor Unite. La scurt timp
au fost prinşi şi au fost condamnaţi la moarte
prin spânzurare. Poter a fost spânzurat primul,
în iulie 1830.
Trei săptămâni mai târziu preşedintele
Statelor Unite, Andrew Jackson l-a iertat pe
Wilson, cel de-al doilea făptaş. Pedeapsa cu
moartea a fost anulată.
A urmat un lucru incredibil: Wilson a
refuzat iertarea. Soluţionarea cazului a fost
încredinţată preşedintelui Curţii Supreme, John
Marshall.
Judecarea cazului a durat trei ani.
În cele din urmă preşedintele a decis:
“Iertarea absolvă pe cel care se afla sub
pedeapsa legii, ea însă nu este completă atâta

timp cât nu este acceptată... Dacă este respinsă
Curtea nu are nici o putere.” Wilson a fost
spânzurat.
Simplu... şi cât de complicat. Iertarea
înseamnă schimbare. Oare câţi oameni refuză
încă să fie iertaţi?
Amenda
“Căci este
un singur
Dumnezeu, şi este
un singur
mijlocitor între
Dumnezeu şi
oameni:
Omul Isus
Hristos, care S-a dat pe Sine însus, ca preţ de
răscumpărare pentru toţi” – 1 Timotei 2:5-6
Când Billy Graham conducea maşina
prin micul oraş sudic, a fost oprit de un poliţist,
fiindcă circula cu viteză mare. Graham şi-a
mărturisit greşeala şi cu toate acestea, poliţistul
i-a spus că-l va chema să se apere la tribunal.
Judecătorul l-a întrebat:” Vinovat sau
nevinovat?” Când Graham şi-a recunoscut
vinovăţia, judecătorul a răspuns:” Aşadar va
trebui să plăteşti 10 dolari, câte unul pentru
fiecare kilometru trecut peste limita legală.”
Deodată judecătorul l-a recunoscut pe
renumitul predicator şi l-a întrebat:”
Dumneavoastră aţi călcat legea? Amenda este
obligatoriu să fie plătită, dar am să o plătesc eu
în locul dumneavoastră!” A luat din portofel
zece dolari, a plătit amendă şi alături de
chitanţă i-a dat un tichet de masă cu care urma
să cineze împreună.
” Aşa”, spune Billy Graham,” se poartă
Dumnezeu cu păcătoşii plini de remuşcări
pentru vinovăţia lor.”

