BURCEA CATALINA

3

NEAMTU FLOAREA

4

POPESCU MARCEL

5

GHINGHIE ADRIAN

6

OPREA PETRA

5

TABACARU EMIL

8

MUTRESCU MARIA

9

MOISE VIORICA

10

DORGO CLAUDIU

12

GABOR ECATERINA

12

BRINZAN DENISA

14

BEZEDE ANDRADA
ALEXANDRA

15

COZMA ELENA
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GRAMA MARIA
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FARA BIANCA

23

TRUSCA GEORGE

24
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TEOFIL BRÎNZAN
SZENTE LUDOVIC
DĂNUȚ OBĂGEAN
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DĂNUȚ OBĂGEAN

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

DANIEL DUMITRIU
DANIEL DUMITRIU
ŞCOALA DE SABAT
DANIEL DUMITRIU
VIOREL COZMA

prezbiter de serviciu – Bujor Grama

apusul soarelui:
20,24

1

apusul soarelui:
20,36

POPOVICI MARTA

apusul soarelui:
20,48

1

apusul soarelui:
20,59

LAZAU IULIU

Sabat I
6 august

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
27 august

NUMELE ŞI
PRENUMELE

13 august – Ziua prevenirii abuzului.
20 august - Ziua persoanelor cu nevoi
special “Ridică-te și umblă” (colectă)

Orga

Sabat I

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

Edith
Toader

Monica
Brînzan

Andreea
Tinca

Robert
Adam

Rugaciune
si scoala de
sabat

Felician
Rosca

Denisa
Brînzan

Edith
Toader

Monica
Brînzan

Predica
ora 11-12

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Felician
Rosca

Dupa-masa

Felician
Rosca

Madalina
Dorgo

Gabriela
Popovici

Gabriela
Popovici

Vineri
Seara

Ilustraţie despre har
Un pastor a exemplificat harul lui
Dumnezeu astfel: Dacă vine cineva la mine
şi-i ofer o masă gustoasă şi un pat cald,
aceasta se numeşte ospitalitate. Dacă însă
un om m-a furat şi totuşi îi ofer o masă
gustoasă şi un pat cald, aceasta se
numeşte har. E o diferenţă, nu-i aşa?

Amendă
Când
Billy
Graham,
marele
evanghelist, 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.”
Proverbe evreieşti
* Toţi cizmarii umblă desculţi.
* Zece justificări sunt mai puţin
convingătoare ca una singură.
* Din două posibilităţi de alegere, alege-o
pe a treia.
* Cizmar cu cizmele stricate şi croitor cu
pantalonii rupţi.
* Dacă vrei să pierzi un prieten, atunci dă-i
bani împrumut sau cere-i tu lui.
*
Când
înţeleptul
devine
furios,
înţelepciunea e de prisos.
* O faptă valorează mai mult că zece
suspine.
*
Cumpărăturile
nebunului,
bucuria
negustorului.
* Nu poţi lua două piei de pe un bou.
* La părinţii netoţi, copiii sunt hoţi.
* Se simte cu musca pe căciulă.
* Se învaţă uşor bărbieritul pe barba altuia.
* La ce-ţi foloseşte un pocal de argint dacă
e plin cu lacrimi.
* Acoperământul mortului nu are buzunare.

* Prostănacul dacă ascultă, învaţă mai mult
ca deşteptul care vorbeşte.
* Pomul tânăr se îndoaie, cel bătrân se
frânge.
* Pe un tron şi prostul e împărat.
* Vizita unui prieten e asemănător ploii, îl
rugăm să vină şi-l blestemam dacă rămâne
mult.
* Dacă tatăl miroase a usturoi mama a
ceapă, fata nu poate să miroase ca apa de
trandafiri.
* Dacă ţi-ai spus rugăciunea, nu te doare
capul, dar nu devii satul.
* Dacă o prostie reuşeşte, rămâne mai
departe prostie.
* Adevărul pe jumătate e o minciună
întreagă.
* Cine se culca cu câinii, dimineaţa are
pureci.
* Să nu ai încredere niciodată în omul care
îţi spune toate necazurile, dar îşi păstrează
pentru el toate bucuriile.
* Viaţa este prea scurtă pentru a te grăbi.
* Cere sfatul unui duşman şi fă invers.
* Tăcerea înseamnă înţelepciune, dar să
taci tot timpul nu e înţelept.
* Lacrimile de ceapă nu ating inima.
* Viaţa este cea mai mare afacere. O
primeşti pe gratis.
* Oricât de jos ar cădea dolarul, apleacă-te
şi ia-l!
* Să nu păstrezi niciodată toate ouăle în
acelaşi coş.
* Cu o minciună se merge departe, dar fără
speranţă întoarcerii.
* Nu munci atât de mult, că nu mai rămâne
timp ca să câştigi bani.
* Drumul cel mai lung este drumul spre
buzunar.

