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Educarea copiilor

Prin bunăvoinţa
Celui bun, am ajuns încă o
dată în luna septembrie. În
luna aceasta, cei mai mulţi
ne gândim la începerea unui an nou
şcolar. Teoretic, când ne gândim la
şcoală, ne gândim la educaţie. Am
stat zilele trecute şi m-am întrebat:
oare mai putem gândi în felul acesta?   Mai este şcoala din generaţia
noastră un proces de educaţie?
Privind la ceea ce se
întâmplă în şcoli şi cu cei care ies de
pe băncile şcolilor, mai putem vorbi despre educaţie? Iniţial am vrut
să spun că sistemul de şcolarizare
prezent oferă mai mult inflormare
decât educare. Este evident că deşi
cunoştinţa a crescut, sistemul de
valori a pierdut mult. Apoi, mi-am
dat seama că nu este adevărat.
   Şcoala, prin dascălii şi prin sistemul
ei, continuă să ofere educaţie, dar
nu mai putem vorbi de o educaţie pe
care o dorim. Ştiu că cei mai mulţi
am dori ca fiii şi fiicele noastre să
primească şi educaţie profesională,
dar şi una morală. Din nefericire,
nu putem ascunde nimănui faptul
că lumea s-a schimbat mult.

Astăzi, educaţia oferită în
şcolile seculare este de cele mai
multe ori diametral opusă educaţiei
şi moralei creştine. În contextul
acesta, care este aşa de evident că
nu trebuie argumentat, vreau să ne
aducem aminte că avem o misiune
extraordinară. Dumnezeu nu a dat
copiilor în primul rând şcoli, ci le-a
dat părinţi. Aceştia au datoria să se
ocupe de educaţia copiilor în aşa fel
ca şi ei şi copiii lor să Îi fie plăcuţi

Creatorului. Dragi părinţi, fatpul
că fiii şi fiicele voastre vor merge
din nou la şcoală nu înseamnă
că aţi scăpat de responsabilităţi.
Dimpotrivă, ştiind că se duc într-o
lumea aşa de rea şi de străină de
Dumnezeu, este datoria noastră să
ne rugăm mai mult şi să ne ocupăm
mai mult de educarea lor. Să ne
înarmăm deci cu o gândire creştină,
să ne umplem mintea de Cuvântul
Sfânt, să ne întărim relaţia cu Salvatorul nostru şi cu biserica şi să
ne continuăm misiunea educării
copiilor noştri. Să nu uităm ce ni

O nouă serie de mesaje pentru luna septembrie.
Cu toate că pe ici pe colo
mai sunt şi părinţi care nu îşi iubesc
copiii, majoritatea părinţilor îşi
iubesc copiii foarte mult. Totuşi
pentru a creşte un copil şi pentru a-i
da o educaţie bună, ai nevoie nu doar
de dragoste, ci şi de înţelepciune.
În luna septembrie, păstorul
Romică Iuga vă propune să privim
împreună în Scriptură şi să vedem
cum putem să ne iubim copiii într-

se spune mereu: ei sunt ai noştri
pentru o vreme, dar trebuie să fie
ai Domnului pentru veşnicie. Începutul unui an şcolar deci, nu este
un nou început doar pentru copiii
noştri. El este şi trebuie să fie un
nou început şi pentru noi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, să investim
mai bine şi mai înţelept în educarea
copiilor noştri. Să facem tot ce depinde de noi ca la finalul anului, ai
noştri să primească premiul întîi şi
de la Domnul Isus Cristos.
		
păstor Viorel Iuga

un mod înţelept.
Cele 3 mesaje planificate
pe această temă vor avea în vedere
3 perioade diferite din viaţa copiilor: primii şapte ani, primii ani de
şcoală şi adolescenţa. Mesajele vor
fi prezentate în cadrul serviciilor divine de duminică dimineaţa, după
următorul program:
09.09.2012 AM. 1. Iubeşte-ţi
înţelept copilul preşcolar
16.09.2012 AM. 2. Iubeşte-ţi
înţelept copilul şcolar
30.09.2012
AM. 3. Iubeşte-ţi
înţelept copilul adolescent.
Ar fi important ca mesajele
să fie auzite de cât mai mulţi părinţi
din oraş, aşadar vă încurajăm să
invitaţi la biserică părinţi interesaţi
în creşterea copiilor, să îi încurajaţi
să ne urmărească pe internet sau să
le oferiţi un CD cu aceste mesaje.

În perioada 03.09.2012 03.10.2012, fratele păstor Viorel Iuga
va face o vizită bisericilor din Australia.
Ne rugăm ca Domnul să îl însoţească
în călătorie şi să îl folosească atât
în cadrul conferinţelor pe care le va
susţine cât şi prin mesajele pe care le
va transmite.

Anunturi
,

Întâlnirile de tineret
Tineretul îşi va relua întâlnirile
săptămânale de vineri seara de la orele
19.00 începând cu data de 21 septembrie. Dorinţa tinerilor care se ocupa de
organizare este ca la aceste întâlniri
Liceul Baptist
să participe toţi tinerii bisericii, care
Începând cu data de 10.09.2012, la rândul lor să invite şi alţi tineri din
Liceul Baptist îşi va relua cursurile.
afara bisericii noastre.
Să ne rugăm pentru elevi, profesori şi părinţi ca Dumnezeu să Îşi dea Consiliere
binecuvântarea Sa peste toţi în acest
Fiecare persoană, fiecare faminou an şcolar.
lie are întrebări, frământări, dezamăgiri
sau alte probleme. Când ne confruntăm
Nuntă
cu astfel de probleme, este foarte imÎn duminca din 23.09.2012, în portant să ne deschidem sufletul şi să
cadrul serviciului divin de dimineaţa, vorbim cu cineva, pentru a căuta spriva avea loc serviciul divin de cunu- jin în rugăciune sau pentru a primi un
nie religioasă a fratelui Dorin Bodea sfat.
şi a sorei Monica Secu. Ne rugăm ca
Pastorii bisericii noastre vă
Domnul să îi ajute să aibă atât o nuntă stau la dispoziţie pentru consiliere,
frumoasă, cât şi o viaţă de familie încurajare şi rugăciune. Pentru prograîmplinită.
marea unei întâlniri, puteţi să sunaţi la
0723519662 sau 0744626988 sau să
trimiteti un email la contact@speranta.
net  

Studiu biblic
06.09.2012
Darurile ce sprijină cele patru scopuri
Text: Evr. 13:7, 17; 1 Cor. 14:40;
Rom. 4:18-21
Evrei 13.17
13.09.2012
Descoperă-ţi bătăile inimii
Text: 1 Timotei 3:1; Col 3.23;Efeseni 6:6
Coloseni 3.23
20.09.2012
Folosirea aptitudinilor mele
Text: 1 Corinteni 12:4 -6; Exod 31.3
Exod 31:3
27.09.2012
Examinarea experienţelor mele
Text: Filipeni 1.12; 2 Corinteni 1.3-4;
Romani 8:28
04.10.2012
Descoperirea misiunii vieţii mele
Text: Ioan 17. 13-26
Romani 8:29
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