3

BRIHAC MARIA

3

DUMITRIU ALINA

4

GROZEA PETRU

4

ONICA VICTORIA

5

CIUBOTAR ICONIA

7

TUTUNARU GHIORGHITA

7

DORGO MADALINA

9

NEGRU ADRIANA

10

RAMNEANTU CONSTANTA

10

SECACEANU FLOAREA

12

TURIAN MARIA

12

GABOR GIZELA

12

GRAMA BUJOR

14

MAUR MARIA

16

SIRBU RADU

18

ROŞCA FELICIAN

22

GROZEA PAVEL

24

POPESCU MARIA

25

BRINZAN MONICA

26

ENGELHARDT LUCI

26

ARDELEAN VASILE

27

BRINZAN TEOFIL

28

NEDELCU ADELHEID MARIANA

29

BRINZAN ANDREEA LORENA

30

Sabat I
Sabat II
Sabat III
Sabat IV

Liebling
IONEL SOPONARIU
LOCAL
FLORIN DUMITRIU
VALENTIN APETREI

Sabat II
10 septembrie

2

BOLDICI IULIAN DANIEL

Sabat III
17 septembrie

NEDELCU EMANOIL

Vineri ora 20

Program muzical

Sâmbăta ora 9:30

Stefan Sas

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Lucian Fara

Sâmbăta ora 18

Horațiu Indreiu

Vineri ora 20

Program muzical

Sâmbăta ora 9:30

Adrian Toader

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Adrian Toader

Sâmbăta ora 18

Erik Csergezan

Vineri ora 20

Erik Csergezan

Sâmbăta ora 9:30

Horațiu Indreiu

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Bujor Grama

Sâmbăta ora 18

Lucian Fara

Vineri ora 20

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 9:30

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 10

Şcoala de Sabat

Sâmbăta ora 11

Ionel Soponariu

Sâmbăta ora 18

Ionel Soponariu

Prezbiter de servici: Adrian Toader
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apusul soarelui:
19:31

1

apusul soarelui:
19:43

PUTUREANU EUGEN VALERIU

apusul soarelui:
19:58

1

apusul soarelui:
20:12

MICLEA VICTORIA

Sabat I
3 septembrie

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
24 septe,brie

NUMELE ŞI PRENUMELE

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

 3 septembrie – Ziua vizitatorului
Scolii de Sabat
 10 septembrie – Ziua Educatiei
 24 septembrie – Ziua slujirii
pastorale

Puterea Micului Gând Pozitiv
Micul Gând Pozitiv „Eu Pot!” s-a hotărât într-o zi
să încerce să schimbe lumea. Așa i-a venit lui
deodată și a mers, repede, repede, să se sfătuiască
cu celelalte gânduri.
– Ce zici, a întrebat el primul gând pe care l-a
întâlnit, mergi cu mine să schimbăm lumea?
-Nu pot! a strigat acesta și s-a îndepărtat repede,
repede.
-Dar tu – a oprit Micul Gând Pozitiv un alt gând –
tu vrei să mă însoțești afară, în lumea lucrurilor
făcute?
-Nu vreau! s-a strâmbat și acesta și l-a privit cu
superioritate…
-Vrea totuși cineva? a strigat Micul Gând Pozitiv
cu un pic de descurajare în glas – se cuvine să o
spunem…
-Nu știu! a auzit în spate o voce
-Nu cred! s-a aplecat spre el un gând ce tocmai
trecea pe acolo…
Micul Gând Pozitiv a lăsat capul în jos. Dacă toate
aceste gânduri nu intenționau să schimbe lumea ce
rost avea să mai încerce? Tocmai își propusese să
facă cale întoarsă când s-a auzit strigat:
„Eu Pot!” așteaptă-mă!
S-a întors și a văzut-o pe doamna Speranță –
profesoara lui.
– Bună dimineața! a salutat-o el respectuos. Dar
de ce m-ați strigat „Eu pot!”?
-Ai uitat? Acesta este numele tău!
-Cuuum? s-a bâlbâit Micul Gând Pozitiv. Așa era,
dar ce rușine i se întâmplase! Cum putea cineva
să-și uite numele? Toată lumea îl strigase, toată
viața, doar după prenume – Micul Gând Pozitiv.
-Ai stat prea mult în preajma gândurilor negative
și ți-ai uitat numele, a zâmbit profesoara. Eu îl știu
din catalog! Și este un nume foarte frumos!
-Așa este! a strigat râzând Micul Gând Pozitiv. Eu
Pot! Eu Pot! Eu Pot! Eu Pot să schimb lumea!
În viață, un profesor bun ne poate ajuta să
schimbăm lumea …

Puterea de a alege
Este prima zi la noua școală pentru Micul Gând
Pozitiv. Și mai și întârziase! Alergând a ajuns în fața
ușii de intrare când a simțit o mână pe umăr. În spatele
lui era alt gând, un gând mai mare și care îl privea de
sus pe el, Micul Gând Pozitiv.
– Auzi piticule, a strigat la el gândul cel mare, tu ai
tupeu să intri în fața mea? Eu sunt cel mai puternic
gând din școală, vezi cu cine te pui! Poate ai chef de
un pic de „atenție” din partea mea a mai adăugat el
privindu-l fioros.
Micul Gând Pozitiv s-a dat la o parte și l-a lăsat pe
gândul agresiv să intre în școală. Apoi a rămas în ușă
ușor descumpănit. La vechea lui școală, Școala
Gândurilor Pozitive colegii se purtau frumos unii cu
alții. Trebuie să spunem drept că i-a fost chiar un pic
frică și s-a gândit pentru o clipă să facă cale întoarsă și
să meargă acasă. Dar a strâns din dinți și a pășit
înainte. A ajuns în fața clasei exact în același timp cu
Profesorul gândurilor, domnul Reflecție. Acesta l-a
privit zâmbind și l-a invitat să intre. A văzut în ochii
Micului Gând Pozitiv agitația și a citit și teama. De
aceea, imediat după ce au intrat împreună în sala de
clasă le-a spus elevilor:
– Dragii mei, astăzi vom începe un proiect foarte
important. Trei echipe, cele mai bune din clasă o să se
întreacă pentru un concurs nemaivăzut: premiul este o
excursie în Țara Imaginației. Dar numai cei mai buni o
să reușească!
– Dar care o să fie cele trei echipe? l-au chestionat
nerăbdători elevii.
– Am să numesc pe trei dintre voi și fiecare își va
alege un partener. Primul la care m-am gândit este
Încrederea. Cel de-al doilea este Succesul. Ei au fost
campionii clasei noastre în ultimii ani. Cu cine veți
colabora?
Încrederea și Succesul și-au ales fiecare colegul de
bancă. Erau la fel ca ei, veseli, plini de energie, elevimodel. Dar profesorul Reflecție mai avea ceva de
spus: a treia echipă nu fusese încă numită.
– Pentru cea de-a treia echipă îl vom nominaliza pe

noul vostru coleg: Micul Gând Pozitiv. Știu că nu-ți
cunoști încă colegii, dar aceasta este provocarea ta a
zâmbit el spre prietenul nostru. Alege-ți și tu un
partener!
Micul Gând Pozitiv a privit fețele noilor lui colegi. În
primele bănci erau multe fețe vesele, încrezătoare, toți
puteau să fie parteneri excelenți în competiția care
urma. Apoi a privit și mai departe. Undeva din fundul
clasei, din ultima bancă a întâlnit o față cunoscută și a
tresărit. A stat un pic la îndoială apoi l-a indicat chiar
pe acel elev:
– El o să fie partenerul meu!
– Ești sigur? s-a mirat profesorul
– Da, sunt sigur!
*
După lecție a venit și pauza. Micul Gând Pozitiv stătea
cuminte în bancă când în fața lui a apărut cu mâinile în
șolduri Marele Gând Agresiv.
– Auzi, ce crezi tu că faci? l-a întrebat acesta. De ce
m-ai nominalizat pe mine drept partenerul tău?
– Păi nu ai zis tu că ești cel mai puternic din școală? ia zâmbit Micul Gând Pozitiv. Ca să câștig concursul
am nevoie să am alături cel mai puternic gând!
– Dar nu ai înțeles nimic! Nu este tipul acela de
putere!
– Ce contează! Tu ai puterea ta și eu am puterea mea!
Împreună o să reușim, ai să vezi!
– Tu ești așa de mic, a râs Marele Gând Agresiv, ce
putere poți să ai tu?
– Am puterea de a alege! Puterea de a TE ALEGE PE
TINE! Te-a mai ales vreodată vreun coleg ca partener
de proiect?
– Nu…
– Ei bine, ei nu au avut puterea mea. Puterea de a
vedea ce este bun în tine și puterea de a alege! Am
nevoie de energia, de curajul tău… și da, chiar și de
furia ta! Trebuie doar să înveți să le folosești într-o
direcție bună!

