CE GÂNDESC OAMENII...
„Copiii au nevoie de dragoste, mai ales atunci când nu o merită”. Harold Hulbert
„Poți învăța multe lucruri de la copii. De exemplu, despre cât de multă răbdare ar
trebui să ai”. Franklin P. Jones
„Este mai ușor să construiești un copil puternic decât să repari un matur stricat”.
Frederick Douglas
„Copiii au nevoie mai mult de modele decât de critică”. Joseph Joubert
„Copiii nu își vor aminti de lucrurile materiale pe care le-ai dăruit, ci de simțămintele pe care le-ai împărtășit cu ei”. Richard L. Evans
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CE NE-NVAȚĂ SCRIPTURA
„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va
abate de la ea”. Proverbe 22:6
„Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta, și copiii voștri să povestească la
copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma!” Ioel
1:3
„Şi tu, fiule..., cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi
cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate
închipuirile şi toate gândurile. Dacă-Lvei căuta, Se va lăsa găsit de tine, dar,
dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie”. 1 Cronici 28:9
„Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept”. „Să cinsteşti pe
tatăl tău şi pe mama ta”– este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă
„ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” Efeseni 6:1-3
„Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor şi părinţii sunt slava copiilor lor”.
Proverbele 17:6

„Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi
tot ce este în mine să binecuvânteze
Numele Lui cel sfânt! Binecuvântă,
suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna
din binefacerile Lui!”
(Psalmi 103:1-2)
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Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 18.00 Întâlnire cu toți lucrătorii sau
potențialii lucrători ai bisericii
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

„Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.“
(Psalmi 127:3)
Copiii sunt răsplata binecuvântată a
Domnului, pe care El o dă cu bucurie acelor care în ochii Lui, sunt vrednici de
ea. Din acest motiv, fiecare părinte este
dator să se uite cu umilinţă, laudă şi re-

cunoştinţă spre mâna bună a Domnului,
care găseşte cu cale să-i facă vrednici de
o asemenea răsplată.
În acelaşi timp, moştenirea atât de preţioasă venită cadou din partea Domnului,
trebuie să fie tratată cu deplină responsabilitate.
Când dă unei familii, copii, Dumnezeu
dăruieşte de fapt, cel mai preţios şi însemnat capital. Cu excepţia mântuirii, nu
există nici un alt lucru mai valoros pe care să-l poată căpăta cineva de la Domnul.
Fireşte, părinţii sunt datori să înţeleagă
măsura binecuvântării căpătate de la
Domnul şi să se raporteze la „moştenirea” dobândită, ca atare.
Dacă Dumnezeu îţi dăruieşte copii,
înseamnă că şi aşteptările pe care le
are de la tine ca părinte,
Continuare pag. 2

dreptul să dispună aşa cum doresc
chiar de viaţa lor, încă din vremea în
care aceştia nici măcar nu s-au născut,
ca să se poată apăra sau să poată fi apăraţi.
Într-o astfel de lume, chemarea familiilor credincioase este să poarte cu
demnitate responsabilitatea răsplătirii
căpătate de la Domnul şi copiii să fie
consideraţi moştenirea cea mai de preţ,
care ne-a fost dăruită, spre împlinire, administrare, protejare, dragoste şi onorare
a Dumnezeului veşnic.

Continuare din pag.1

sunt pe măsură. Obligaţia prioritară a
părinţilor este să îşi îndrume odraslele pe
calea credinţei, să sădească în ei caractere sfinte şi să fie ei înşişi exemple autentice de oameni care reflectă chipul lui
Cristos.
Neasumarea acestor responsabilităţi
înseamnă să nu preţuieşti răsplata Domnului, să nu îţi pese de moştenirea primită şi să nu cauţi consolidarea ei pentru eternitate.
În jurul nostru, trăiesc prea mulţi oameni care târăsc după ei mentalitatea
meschină care susţine că de fapt, copiii
sunt produsul exclusiv al propriilor
acţiuni şi dorinţe, fapt pentru care au

pastor Daniel Chereji

DOMNUL SĂ TE BINECUVÂNTEZE ANTONIA!
tru a-i ajuta să se apropie tot mai mult
„Păzeşte dar legile şi poruncile
de Dumnezeu.
Lui, pe care ţi le dau azi, ca să fii feriRugați-vă pentru copii, ca Dumnezeu
cit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile
să-i păzească de tot ceea ce este lumesc,
multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul
să-i ocrotească și să pună în jurul lor oaDumnezeul tău pe vecie.” (Deuteronomeni deosebiți, credincioși care caută să
mul 4:40)
facă voia Domnului.
În orice familie un copil este o biMulțumim Domnului pentru copiii
necuvântare. Părinților le revine o macu care ne-a binecuvântat și vom conre responsabilitate în educația copiilor.
tinua sper să ne rugăm toată viața pentru
De modul în care alegi să-ți trăiești viața
ei.
depinde viitorul copilului tău. Copiii iDumezeu să binecuvânteze toți copiii!
mită ceea ce te văd pe tine făcând fără a
Amin!
cere vreo explicație.
Doresc ca Dumnezeu să ne dea înțeSanda Ianoș
lepciune să știm cum să trăim, pentru a
da un exemplu bun copiilor noștri, pen-
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MEDITAȚIE... ÎN SEPTEMBRIE
„Superioritatea învingătorului nu stă
în faptul că s-a născut într-o familie înstărită, că are un coeficient de inteligență ridicat sau că este înzestrat cu talent.
Superioritatea învingătorului stă în atitudine, nu în aptitudine”. Aceasta este
afirmația scriitorului Denis Waitley.
De ce ar trebui să vorbim despre învingători... și despre atitudinile lor? Pentru că suntem în pragul unui nou început
de an școlar și copiii noștri, mari sau
mici, sunt în fața unei noi provocări...
Iată cât de „modern” am pus problema... în „lumea modernă” în care
trăim. Fericirea noastră este că, ghidul
după care trăim nu s-a demodat... Iluminarea Scripturii, învățătura ce-o primim din Ea, este valabilă, oricât de „moderne” ni s-ar părea că sunt zilele ce le
trăim.
Liniștea noastră și încrederea nezdruncinată e că Dumnezeu este același... și e credincios... și își împlinește
toate promisiunile făcute copiilor Lui.
Să vorbim despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, la începutul anului
școlar, este o mulțumire la adresa Creatorului, pentru copii, pentru copilărie și
inocența ei, pentru anii tinereții și farmecul lor, pentru dorința cunoașterii și
setea de a stoca în mințile noastre informații, știință, pentru puterea ce-o primim în fiecare zi să mergem mai departe,
pentru biruință... pentru destinul nostru
de învingători...
De fapt, căutăm... și nu știm ce cuvinte mai frumoase și mai profunde am
putea găsi, ca mulțumirea noastră să fie
plăcută înaintea Domnului și viața noastră să-L onoreze în fiecare clipă.
Și-ntoarcem cuvintele... și le aranjăm
și ne proșternem înaintea Domnului cu
inima deschisă, arătându-i mulțumirea

noastră și recunoștința, pentru toți anii ce
au trecut... în care ne-a ocrotit și ne-a păzit, generație după generație, pe părinții
noștri, pe noi, pe copiii noștri, pe copiii
copiilor noștri... și lacrima fierbinte alunecă grăbită pe obraji acum, când stăm
înaintea Domnului, în mulțumire...
Suntem o echipă!... chiar dacă unii au
părul alb și fața îmbătrânită, alții sunt în
puterea vârstei, unii sunt tineri, împliniți... și printre noi, copiii zglobii și fericiți... Toți ca unul, venim să cerem ocrotire, minte, înțelepciune, putere, sănătate, pentru încă un an școlar... copiii
noștri să fie cei mai buni, ascultători, silitori și tot ce vor face, să fie „ca pentru
Domnul”... să fie și-n acest an, învingători.
Despre vremurile în care trăim, despre
culturile ce se amestecă și se estompează, despre superficialitatea lumii noastre,
despre drepturile omului, despre toate aceste probleme „moderne” apărute pentru că omenirea s-a îndepărtat de
Dumnezeu... îți spunem mereu Doamne
... și-ți cerem putere și înțelepciune să trăim fiecare moment ca și copii de Dumnezeu...
Ooo,... poate suntem noi generația
care-L vom vedea pe Domnul venind pe
nori!
Camelia Sabău
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