C

are elev nu-şi doreşte un an
şcolar plin de succese? Eu una
îmi doresc. Dar, ca să pot avea
un an şcolar plin de succese, trebuie să mă
încred mereu în mâna Domnului. De
aceea mă rog în fiecare zi, ca El să-mi
poarte de grijă, să mă călăuzească şi să mă

Î

n acest an vreau să le mărturisesc
colegilor despre Domnul Isus. Aş
vrea să fiu o lumină între colegii

mei.
Să mă apropii mai mult de Domnul
Isus.
Să Îl urmez pas cu pas.
Amalia Blidar

Î

i mulţumesc Domnului că am avut
ocazia de a ajunge până la un nou
început de an şcolar. Noi copiii
vom merge la şcoală cu ghiozdanul în
spate, vom învăţa mult şi bineînţeles vom
face teme. Dar ce am hotărât eu pentru
noul an şcolar este să mă apropii mai mult
de cuvântul lui Dumnezeu.
Copiii, mai des nu prea vorbesc despre
Dumnezeu. Marea majoritate discuta despre filme 3D, desene, muzica, sport dar
de El nu. Ceea ce voi face eu anul acesta
este să mărturisesc colegilor şi prietenilor
mei despre Dumnezeu. Vreau să le urez la
toţi copiii din biserica “spor la şcoală”!
Chereji Paul

Î

n anul acesta şcolar, m-am hotărât
să învăţ mai mult şi să le vorbesc

EDITORIAL

întărească la fiecare pas.
Îmi doresc să fiu un exemplu între
colegii mei, să am o inimă bună şi curată
ca să pot ajuta la nevoie. Aş vrea ca viaţa
mea să fie trăită în aşa fel încât cei din
jurul meu, să vadă în mine chipul Domnului Isus Cristos.
Amalia Matei

pastor Daniel Chereji

Î

n acest an şcolar mi-am propus să
stau mai aproape de Domnul. Să
învăţ mai bine şi să încerc să le
spun şi colegilor mei despre Domnul Isus.
Aş vrea ca Domnul să mă ajute să pot
învăţa pentru examenele de la sfârşitul anului. Cu ajutorul Lui, să am un an binecuvântat numai cu bucurie şi fericire.
Zah Nicoleta

Î

n acest an şcolar mi-am propus să
fiu mai silitoare şi mai atentă la
ore. Doresc ca să mă apropiu de
Domnul mult mai mult şi să mă las în
voia Lui. Îmi doresc să mă înţeleg bine cu
colegii şi profesorii şi să fiu o lumină între
ei.
Pentru unii dintre copilaşi este începutul anului şcolar şi un pas către o
lume necunoscută. Pentru cei mai mari,
dorinţa de a-şi cunoaşte colegii de liceu
sau facultate.
Dumnezeu să fie cu noi în continuare
şi să ne binecuvânteze. Amin!
Cu dragoste, Silvia Zah

SĂRUT MÂNA,
DOAMNE
„Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când
închinătorii adevăraţi se vor închina
Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel
de închinători doreşte şi Tatăl.“

colegilor mei despre Domnul Isus.
Cu dragoste, Iulia Pop
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Anunţuri

Luni
Joi

- ora 18 - Şedinţă de comitet
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Cateheză
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

DIN CUPRINS:
Planuri pentru
noul an şcolar

(Ioan 4:23)

Î

nchinarea este una dintre cerinţele esenţiale pe care Dumnezeu le
aşteaptă de la om. Aceasta ar trebui să acompanieze în mod natural întreaga noastră viaţă de credinţă conştienţi
fiind că îi datorăm lui Dumnezeu respect, reverenţă, adorare şi închinare.
Închinarea este semnul recunoaşterii autorităţii şi Continuare pag. 2

cine este Dumnezeu şi cine suntem noi.
Când descoperim că noi suntem
creatura iar El este Creatorul, Susţinătorul, Salvatorul şi Stăpânul nostru,
vom şti să adoptăm atitudinea potrivită în acord cu Persoana unică înaintea căreia ne înfăţişăm.
Tot ceea ce urmează să-i spunem lui
Dumnezeu, tot ceea ce vrem să-i cerem
are legătură mai întâi cu felul în care ne
apropiem de Domnul.
Tocmai de aceea ar trebui să ne pregătim sufletul când vrem să intrăm în
prezenţa Lui pentru a sta de vorbă cu El.
Când ştii că Cel cu care urmează să te
întâlneşti este Singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeu veşnic, Creatorul tuturor lucrurilor, Susţinătorul Universului,
Alfa şi Omega, Dumnezeu Atotputernic,
Omniprezent, Omniscient, Mântuitor şi
Stăpân peste toate, oare mai ai curajul să
vii oricum înaintea Lui?
Nu este de mirare că fără această pregătire poate chiar şi noi înşine în loc să
ne închinăm cum trebuie am adus jertfa
nebunilor.
Fie ca de fiecare dată când ne folosim
de privilegiul minunat de a veni în prezenţa Lui să ne ştim apropia cu cea mai potrivită atitudine de închinare, spunându-i
măreţului nostru Dumnezeu cu întreaga
noastră fiinţă: „Sărut mâna, Doamne”.

Continuare din pag. 1

Dumnezeirii Sale precum şi semnul
supunerii faţă de El.
Ea este principala preocupare a credinciosului aici pe pământ şi va fi principala activitate atunci când vom ajunge
în cer (Apoc.4.10,11).
Unul dintre cuvintele cele mai des folosite în Noul Testament cu referire la închinare este proskuneo. Cuvântul înseamnă
a se prosterna, a se pleca în genunchi, a
săruta umil, a săruta mâna.
Expresia a fost introdusă în limbajul
biblic pentru a defini atitudinea noastră
faţă de Dumnezeu. Deşi unii au înţeles
prosternarea ca şi pe o acţiune exterioară,
Dumnezeu este mult mai preocupat de
atitudinea inimii.
Astfel că deşi Dumnezeu nu aşteaptă
neapărat o prosternare exterioară cu siguranţă că El aşteaptă să fim plini de reverenţă înlăuntrul nostru.
Poate de prea multe ori ne apropiem
de Dumnezeu într-un fel care-L obligă
pe Domnul să-şi întoarcă privirea de la
închinarea noastră.
Dacă atitudinea pe care o avem nu este umilă, sinceră, plină de reverenţă, pioşenie şi fior sfânt, Dumnezeu nu poate
privi spre închinarea aceea cu plăcere.
Nu ne putem închina cum trebuie
dacă atunci când intenţionăm să facem
lucrul acesta nu conştientizăm mai întâi

Planuri pentru noul an şcolar…
Rut Chereji
Timpul… cat de greu trece când
suntem în aşteptarea a ceva frumos pe
cale să se întâmple.. minutele devin
ore, secundele minute; cât de aşteptat
este gongul care face să se ridice cortina.

A

vem senzaţia că timpul s-a oprit
şi încercăm diferite tertipuri care să ne distragă atenţia. Pe de
altă parte, când intrăm în vacanţă, am dori sa îl oprim, să se deruleze cu încetinitorul, profitând la capacitatea maximă de
fiecare clipă. Dar cât de repede zboară
când vrei să te bucuri de el!
vând o motivaţie puternică,
fondată în Adevăr, percepţia
asupra timpului se schimbă;
ştim că fiecare lucru “ are vremea lui”, şi
totul se desfăşoară în conformitatea planului lui Dumnezeu asupra vieţilor
noastre.. fiecare început, fiecare
sfârşit. Un nou an şcolar stă
înaintea noastră,
o experienţă

A

diferită pentru unii, provocări, confruntări, decizii.. dar, noi avem beneficiul de
a ne numi “copii de Dumnezeu”, statut
care schimbă totul, creionează lucrurile in
totalitate din perspectiva lui Dumnezeu,
ceea ce ne îndeamnă să trăim la importanţa si adevărata valoare a acestuia, astfel
încât încredinţăm în mâna Lui acest început, având siguranţa, pacea, liniştea că
El ne va purta din biruinţă în biruinţă,
dându-ne puterea să ne distingem din
mulţime, să trăim diferit, cu principii
concrete.
Am provocat câţiva dintre copii să răspundă la această temă, să se gândească la
importanţa de a avea scopuri bine stabilite
înainte de începutul unui lucru, şi toţi au
înţeles că fără Dumnezeu nu ai avea cum
să plănuieşti nimic, El trebuie să ocupe
primul loc din viaţa noastră. Ştim că puterea necesară în îndeplinirea acestui
lucru o găsim numai şi numai în
El! În rândurile următoare,
urmează ceea ce şi-au propus copiii:

Să îi învăţ pe colegii mei de Dumnezeu
Să fiu mai atentă la şcoală
Să învăţ mai bine pentru că este mai greu
în clasa a 6-a
Să ascult mai mult de doamna învăţătoare
Să fiu o bună colegă
Să îi ajut pe colegii din jur
Să ii iert pe colegii care mă jignesc
Să nu bag de seamă ce îmi zic colegii
mei de rău sau dacă mă lovesc să îi iert
Să nu uit de Dumnezeu la şcoală
Silaghi Andreea
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