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Aratã dragoste . Fii credincios!
Luni, 19 iunie

Duminică, 25 iunie

Citirea: Efeseni 1-3, Psalmul 73

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Florin Cutilea, Adi Strete
şi Teodor Bulzan

Marţi, 20 iunie
Citirea: Efeseni 4-6, Proverbe 17:14-18
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Tătar Florin,
Florian Prodea

Miercuri, 21 iunie
Citirea: 1 Împăraþi 1-3, Psalmul 74
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu pastorul Vladimir Pustan, de la ora 18

Azi, 18 iunie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Alex Ghiurău
ºi Timotei Bulzan

Joi, 22 iunie
Citirea: 1 Împăraţi 4-7, Proverbe 17:19-22

Vineri, 23 iunie
Citirea: 1 Împăraţi 8-10, Psalmul 75

Sâmbătă, 24 iunie
Citirea: 1 Împăraţi 11-14, Proverbe 17:23-25

Proverbe 17:14
Versetul sãptãmânii:

Începutul unei certe
este ca slobozirea
unor ape; de aceea,
curmă cearta
înainte de a se
înteţi.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

OAMENI DIN
JURUL LUI DAVID!
Oameni fiind, avem
nevoie de relații și, vrând
nevrând intrăm în relații cu
tot felul de oameni. Unele
sunt relații de lungă durată
(cum este cea de căsătorie)
altele conjncturale, de
serviciu, de școală etc.
David, împărat fiind, te-ai aștepta să fi fost înconjurat de oameni
care să dorească relații frumoase cu el. Nici vorbă de așa ceva. E
adevărat că nici el nu le dă ocazia. Poate și din cauză că, fiind și
poet, era mai greu de înțeles. De fapt, mă gândeam, citind zilele
acestea istoria lui David, cum au încăput în aceeași personalitate
două fațete atât de diferite: poet și războinic! (nu i-a fost ușor să
mențină echilibrul între cele două: singura dată când a ales să

continuare...

incline balanța în favoarea poetului mergând să mediteze, în timp
ce armata lui era la luptă, a dat serios de bucluc!)
Revenind la oamenii din jurul lui David, ne putem gândi și la
oamenii din jurul nostru, observăm diferite calități de oameni.
Motivația lor reală iese în evidență în momente de criză, iar David
a avut cu prisosință astfel de momente. Iată ce fel de caractere am
observat eu:
• Oameni cu loialitate limitată. Acești oameni merg cu tine
până ce apare o oportunitate mai bună sau până la prima
criză. Exemplu, oamenii pe care i-a adunat lângă el, care l-au
însoțit în fuga lui de Saul – la un moment dat sunt gata să-l
lichideze. Atunci, David s-a întărit în Domnul și a ieșit
victorios. Chiar și Ioab se dovedește că a avut o loialitate
limitată față de împărat!
• Oameni zeflemitori pur și simplu. Oameni care abia așteaptă
ocazia să-și verse veninul asupra ta. Exemplu, Șimei! În fuga
lui de Absalom, acesta alege să-l blesteme și să-i arunce
vorbe de ocară. E adevărat că atunci când se schimbă
circumstanțele (ceea ce el nu credea că se va întâmpla)
revine cu scuze, David îi acordă clemență. Solomon, însă, va
ști ce trebuie făcut!
• Oameni lingușitori. Acești oameni sunt gata să calce peste
alții numai ca să intre în grațiile cuiva. Exemple este Țiba –
adminstratorul averii lui Saul și îngrijitorul lui Mefiboșet. David
fuge de Absalom, oamenii loiali lui David îl însoțesc printre
care și el. Îl înnegrește pe Mefiboșet care nu plecase cu
David, doar va lua el locul acestuia la masa lui David.
Lucrurile se devoaleză la întoarecere când Mefiboșet se
explică de ce nu a mers cu David. Bine că, nici Mefiboșet nu
era chiar curat în intențiile lui, totuși David le trece cu vederea
amândorura fisurile de caracter.
Mărimea caracterului lui David se dovedește la final când, totuși,
el vorbește de vitejii lui și nu de aceștia! De luat aminte!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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O m a s ã p e z i!
D O N E AZÃ 2 5 le i şi a s ig u ri tim p d e o
s ãp tãm â n ã o m a s ã c a ld ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru aceste donaþii.

S ãptãmâna viitoare din 2 7 iunie pânã în 1 iulie va avea loc
C onferinţa de R ugãciune cu fr. S amuel N orayr.
Înscrierile se vor face Marţi 2 7 Iunie de la ora 1 7 .
Taxa de participare: 1 00 ron.

Înscrieri:

21-26 August 2017
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¸
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la Felicia Silaghi

Evenimente speciale
Guller Denis cu Cheregi Ligia
Ieri, 17 iunie a avut loc căsătoria lui:

Gug Emanuela cu Amarie Ionuþ
Azi, 18 iunie are loc căsătoria lui:

Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile nou formate.

