Comunitatea Regionalã Cluj

Conferinþã cu
liderii de tineret

Î

n data de 21 aprilie, în Biserica
Penticostalã nr. 5 din Cluj-Napoca,
a avut loc întâlnirea cu liderii de
tineret ºi de laudã ºi închinare, din judeþele
Alba, Bistriþa, Cluj, Mureº, Sãlaj.
Din partea conducerii Cultului a fost
prezent pastorul Lucaci Moise, vicepreºedinte
al cultului ºi coordonator al departamentului
pentru familii, tineret ºi copii.
În timpul conferinþei, a fost prezentat
bordul de conducere naþional al departamentului ºi liderii judeþeni din comunitatea
regionalã Cluj. Aceastã structurã de conducere ºi
desfãºurare a activitãþii la nivel naþional, regional ºi
judeþean, se va implementa în toate comunitãþile regionale
penticostale din þarã.

Fratele Lucaci Moise a prezentat trei probleme
importante de larg interes pentru tinerii din bisericile
noastre:
- comportamentul moral în familie, bisericã ºi
societate;
- þinuta;
- muzica.
Au avut loc dezbateri legate de taberele pentru
tineret ºi copii. Pentru desfãºurarea în condiþii
optime s-a recomandat ca numãrul de participanþi la
o tabãrã sã nu fie prea mare ºi sã fie organizatã în
colaborare cu pastorii bisericilor ºi cu liderii judeþeni
de tineret de pe raza judeþului, în care se va desfãºura
tabãra.
S-au abordat aspecte privind pregãtirea
învãþãtorilor, a copiilor la ºcolile duminicale,
implicarea copiilor în slujirea din bisericã,
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specificându-se cã, organizarea de conferinþe cu familiile
tinere intrã în responsabilitatea liderilor naþionali,
regionali ºi judeþeni ai departamentului.
De la ora 18, s-a desfãºurat un program binecuvântat
de laudã ºi închinare cu tinerii din judeþul Cluj, la
care au participat aproximativ 1200 de tineri.
Programul a fost condus de fratele pastor
Sãtmãrean Ilie, lider de tineret. În timpul
programului au slujit în cântare un grup de tineri
din biserica localã ºi grupul „EL DAD”, format din
tineri cântãreþi profesioniºti, din Arad, Cluj ºi Deva.
Mesajul din Cuvântul lui Dumnezeu pentru tineri
a fost prezentat de fratele Lucaci Moise, inspirat
din Geneza 41.37-39: Viaþa lui Iosif, un caracter
deosebit care corespunde pentru toate vârstele în orice
situaþie ºi loc. La încheierea mesajului au fost rostite
rugãciuni deosebite pentru tinerii din Cluj ºi din þarã,
ca Dumnezeu sã ridice mulþi tineri ca Iosif - integri,
cãlãuziþi de Duhul Sfânt, influenþi, cu impact asupra
societãþii ºi a Bisericii Penticostale din România.
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