când vei pleca în cãlãtorie, când te vei
culca ºi când te vei scula".
(Deuteronom 6:7)

Sãdit cu multã grijã ºi
mãiestrie în inima unui copil, Cuvântul
lui Dumnezeu poate încolþi mai uºor
decât într-o inimã bãtãtoritã de pãcate
ºi obiceiuri proaste. Dorinþa mea este
ca toþi învãþãtorii de copii sã fie oameni
care sã imprime în inimile celor mici
caractere curate ºi dragoste faþã de
Cuvântul Domnului prin exemplu
personal.
În felul acesta, sã creºtem în
jurul nostru cel puþin o generaþie de
copii pentru cer; copii care sã fie cel
puþin la fel de buni, dacã nu chiar mai
buni decât noi.
Nicu Lãcãtuº

Copii crescuþi pentru cer
Copiii sunt comori care ne sunt
încredinþate de Dumnezeu pentru a
pune în inimile lor dragostea faþã de
Dumnezeu. Mare este
responsabilitatea celor care se ocupã
cu sãdirea Cucântului vieþii în inimile
lor dar mari sunt ºi satisfacþiile ºi mare
va fi ºi rãsplata pentru o slujire fãcutã
cu inima curatã.
Am învãþat cã înainte de a
spune ceva copiilor care sã le
înmulþeascã cunoºtinþele teoretice
trebuie sã mã întreb dacã mi-ar place ca
acei copii sã fie cum sunt eu. Cum ar fi
dacã micuþii de care mã ocup ar avea
dispoziþia mea, seriozitatea mea,
deschiderea mea, caracterul ºi
comportamentul meu? Am învãþat cã
înainte sã le vorbesc copiilor despre
dragostea Domnului Isus, ei trebuie sã
vadã în mine dragoste faþã de ei.
Înainte sã le vorbesc despre lucrurile
minunate ale lui Dumnezeu, ei trebuie
sã vadã cã eu sunt un copil al lui
Dumnezeu.
Gesturile, mimica, dedicarea,
atenþia; toate acestea trebuie sã se
întrepãtrundã armonios cu tot ceea ce
copiii aud din partea noastrã. Avantajul
major al celor care sunt chemaþi sã facã
aceastã mãreaþã lucrare este cã,
datoritã naturii inocente a copiilor,
aceºtia sunt mai receptivi la Cuvântul
lui Dumnezeu.

ANUNÞURI:
Luni - ora 18 ªedinþã de Comitet
Marþi - ora 10-grup de rugãciune
Miercuri - ora 18- repetiþie de cor
Joi - ora 18 bisericã
Vineri - Clubul pentru copii Awana
Duminicã:
- ora 10 Serviciu de închinare
- ora 17 - Studiu biblic.
STUDIU BIBLIC:
Ridicã-þi stâlpi de aducere aminte în
viaþã ºi învaþã din istorie!
Deuteronom 26-27
Limitãrile condiþiei noastre umane fac
importantã atât cunoaºterea istoriei,
cât ºi prezenþa în viaþa noastrã a
stâlpilor de aducere aminte, care sã ne
ajute sã nu uitãm faptele mântuitoare
ale Dumnezeului nostru.
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CONDUCÃTORII POTRIVIÞI
„Vai de tine, þarã, al cãrei împãrat este un copil, ºi ai cãrei voievozi benchetuiesc
de dimineaþã! Ferice de tine þarã, al cãrei împãrat este de neam mare, ºi ai cãrei
voievozi mãnâncã la vremea potrivitã, ca sã-ºi întãreascã puterile, nu ca sã se
dedea la beþie!“ (Eclesiastul 10:16-17)

B

iblia afirmã cã fericirea sau dezastrul unei þãri depind în mare mãsurã de
conducãtorii pe care îi are. Desigur cã în ultimã instanþã, nu oamenii ci
Dumnezeu este cel care decide destinul fiecãrui popor, dar El îngãduie sã-i
avem lideri pe oamenii pe care ni-i alegem. Pare oarecum ciudat cã de fiecare datã
dupã ce votãm, ajungem sã regretãm direcþia în care ne-am dat votul ºi sã constatãm
cu tristeþe cã oamenii în care ne-am pus speranþa ne-au dezamãgit.
La nivelul politicii, sunt prea multe scandaluri, prea multe acte de corupþie,
prea multã dorinþã de parvenire, nepotism, dezmãþ, imoralitate ºi aroganþã. În
schimb se vãd foarte rar cinstea, compasiunea pentru cei mulþi ºi neajutoraþi,
dreptatea, moralitatea ireproºabilã sau credinþa. În loc ca întreaga clasã politicã sã
fie privitã cu simpatie ºi admiraþie, este asociatã mai degrabã cu corupþia ºi
minciuna fiind luatã în râs de toþi pamfletarii ºi umoriºtii.
Puþini dintre noi ne gândim cã un politician cinstit ºi un om de caracter în
general, nu se nasc peste noapte. Va trebui sã învãþãm cã procesul de formare al
oricãrui om începe de când este copil în braþele pãrinþilor sãi. De educaþia pe care
le-o dãm copiilor noºtri, de modul în care îi creºtem, de cãrþile pe care le vor citi, de
credinþa pe care le-o vom transmite, de exemplele pe care le vom da ºi de visele pe
care îi vom încuraja sã le aibã, depinde viitorul þãrii noastre ºi ce fel de copii
creºtem astãzi, aºa vor fi politicienii de mâine.
Dacã þara nu produce oamenii de calitatea pe care o dorim noi, înseamnã cã
bazele educaþiei ºi ale credinþei trebuie revizuite. Se poate sã constatãm cã ne-am
amãgit crezând cã suntem în stare sã ne formãm caracterul dupã tiparul propriei
gândiri în loc sã ne lãsãm modelaþi de tiparul lui Dumnezeu. Generaþia noastrã
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Ionuþ, 11 ani: am învãþat cã Domnul
Isus a fost rãstignit pentru mine.

trebuie sã fie învãþatã cã omul deºi
poate acumula cunoºtinþe, deºi poate
deveni mai învãþat ºi mai inteligent
prin disciplinã ºi educaþie, în schimb
nu poate deveni un om nou decât prin
puterea transformatoare a harului lui
Dumnezeu care vine prin credinþa în
Isus Cristos.
Sunt multe voci care considerã
demagogie amestecul credinþei cu
politica, dar în lumea lui Dumnezeu,
nu existã separare între viaþa cotidianã
ºi viaþa de închinare, între
responsabilitãþile faþã de societate ºi
manifestarea credinþei. Dumnezeu
doreºte mai degrabã ca sacrul sã
invadeze teritoriul profanului,
contaminându-l cu sfinþenia primitã de
la El însuºi. Atunci în þara noastrã va
locui slava ºi ne vom putea mândri cu
conducãtorii noºtri.
pastor Daniel Chereji

Mãdãlin, 13 ani: am învãþat cã trebuie
sã citesc Biblia, sã ascult de pãrinþi.
Daniel, 11 ani: învãþ multe lucruri din
Biblie, învãþ despre Domnul Isus,
cântãm.
Marius, 13 ani: învãþ sã fiu cuminte, sã
ascult de pãrinþi.

Þicãu
Cãtãlin, 14 ani: îmi place sã merg la
întâlnirile de la bisericã pentru ca învãþ
despre Domnul Isus, am învãþat cã
Dumnezeu mi-a dat viaþã, cã e
Creatorul Universului.
Romina, 7 ani: îmi place cã învãþãm sã
cântãm.

Ecouri de la întâlnirea copiilor
A fost o mare bucurie pentru
mine sã vãd clãdirea bisericii noastre
aproape plinã cu copii, în duminica din
16 noiembrie. Acei copilaºi
frecventeazã întâlnirile sãptãmânale
care se desfãºoarã în localitãþile lor cu
misionari din biserica noastrã. M-am
apropiat de câþiva dintre ei ºi i-am
întrebat ce le place ºi ce au învãþat la
cele întâlniri. Iatã ce au rãspuns:

Gabi, 13 ani: îmi place sã merg la
întâlnirile de la biserica pentru cã învãþ
cântece frumoase, versete, am învãþat
cã Dumnezeu e Lumina mea.

E atât de minunat sã-i auzim înãlþând
laude Domnului prin glãscioarele lor
cristaline sau sã vedem curiozitatea ºi
interesul de pe feþele lor în momentul
în care le spunem povestioare din
Biblie sau cât de motivaþi sunt sã
înveþe versete din Biblie atunci când
ºtiu cã se apropie un concurs. Toate
acestea sunt satisfacþii de moment,
care ne dau un imbold de a merge mai
departe, dar ce ne motiveazã cel mai
mult este cã, la un moment dat în viaþa
lor, Cuvântul pe care-L sãdim va
aduce rod, le va vorbi ºi vor lua decizia
de a-L urma pe Domnul Isus ºi de a
învãþa la rândul lor pe alþii despre
Domnul ºi Mântuitorul nostru.

Anda, 9 ani: îmi place la bisericã
pentru cã-L slavesc pe Domnul ºi
pentru ca stau împreunã cu fraþii mei în
Isus.
Nistru
Paula, 7 ani: merg la întâlnirile cu
copiii de la Nistru pentru cã învãþãm sã
cântãm frumos ºi multe lucruri despre
Dumnezeu, am învãþat cã El e bun cu
noi.

Claudiu, 14 ani: am învãþat cã
Dumnezeu e bun, cã El ne-a creat, mi-a
plãcut povestea despre Iosif.

Noemi, 12 ani: îmi place la grupã
pentru cã învãþ lucruri bune, Domnul
Isus mã cãlãuzeºte pe calea cea
dreaptã.

Adi, 12 ani: am învãþat cã Dumnezeu e
atotputernic, cã e Creatorul tuturor
lucrurilor.
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Raluca, 11 ani: merg la grupã pentru
cã învãþãm versete, cântece, învãþãm
sã ascultãm de Dumnezeu ºi sã nu
minþim.

Alexandra, 13 ani: merg la întâlniri
pentru cã îmi place sã cânt, îmi plac
lecþiile ºi jocurile.

Cãtãlin, 11 ani: am învãþat sã nu
batjocoresc oamenii cã Dumnezeu mã
vede oriunde.

E atât de bun Dumnezeu cã nea onorat cu responsabilitatea asta de aL face cunoscut micuþilor, de a da mai
departe credinþa adevãratã, de a sãdi în
inimioarele ºi în minþile copiilor
adevãrurile Sfintei Scripturi!

Raul, 13 ani: îmi place la grupã pentru
cã-L slãvim pe Domnul ºi cântãm.

Cãtãlin, 9 ani: merg la întâlniri pentru
ca îmi place sã cânt ºi sã învãþ despre
Dumnezeu, am aflat cã El e bun ºi
milos.

Baia Mare

Fãureºti

Silvia, 13 ani: am învãþat cã Domnul
Isus a murit pe cruce pentru mine,
învãþãm cântece frumoase.

Rugaþi-vã, dragii mei, pentru copiii
care aud învãþãtura biblicã, pentru
învãþãtorii care se ocupã de ei,
fãcându-vã astfel pãrtaºi la aceastã
mare ºi minunatã lucrare.
Ancuþa Rus

Andreea, 12 ani: învãþ la grupã despre
Dumnezeu ºi poruncile Lui, versete
din Biblie ºi cã Dumnezeu e bun ºi
iubitor.
Larisa, 12 ani: Dumnezeu e sfânt ºi e
în viaþa mea.

"Pãzeºte dar legile ºi poruncile Lui, pe
care þi le dau azi, ca sã fii fericit, tu ºi
copiii tãi dupã tine ºi sã ai zile multe în
þara pe care þi-o dã Domnul
Dumnezeul tãu, pe vecie".
(Deuteronom 4:40)

Georgiana, 15 ani: Dumnezeu e bun,
m-a ajutat la greu ºi mã iartã.

"Sã le întipãreºti în mintea copiilor tãi
ºi sã vorbeºti de ele când vei fi acasã,
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