Să ne rugăm pentru ...

Citește Biblia într-un an!
SĂPTĂMÂNA 21
Duminică, 29 mai
Luni, 30 mai
Marți, 31 mai
Miercuri, 1 iunie
Joi, 2 iunie
Vineri, 3 iunie
Sâmbătă, 4 iunie

… învățătorii de la Școala Duminicală.
Domnul să îi binecuvânteze cu înțelepciune
și să le dea putere să îi învețe pe copii calea
cea bună.

2 Cronici 11-13
2 Cronici 14-16
2 Cronici 17-19
Fapte 1-3
Fapte 4-6
Fapte 7-9
Fapte 10-12

PROGRAMUL BISERICII
LUNI
MARȚI
JOI
VINERI
DUMINICĂ

19 - 21 Tineret
18 - 20 Rugăciune
18 - 20 Studiu biblic
17:30 - 19 Liceeni
09 - 12 | 18 - 20
Servicii divine

ADRESA BISERICIi:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

„În toate dilemele şi necazurile mele, Biblia
nu a eşuat niciodată să-mi dea
lumină şi putere.” – Robert E. Lee

… părinții, copiii și tinerii bisericii. Duhul
Sfânt să îi călăuzească pe părinți, ca să poată
sădi în inimile copiilor o învățătură
sănătoasă. Domnul să îi binecuvânteze pe
copiii și tinerii noștri cu statornicie, pentru
a putea rămâne credincioși chemării
Domnului, și inimile lor să fie înflăcărate
după El!
„Și Isus le-a zis: ʽLăsați copilașii să vină la Mine și
nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor
ca ei.ʼʼ” (Matei 19:14)
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Vârsta copilăriei este vârsta învățării și aceia care doresc să o dea,
trebuie să o dea din Scriptură.” Educarea copiilor a fost întotdeauna privită ca

o provocare, atât pentru părinți, cât și pentru învățători. Nu este deloc ușor să poți
modela inima și gândirea unui copil, dar atunci când Îl implici pe Dumnezeu, acest lucru
devine mult mai simplu și mai plăcut.
Ca părinți, trebuie să știm că noi avem cea mai mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu
de a-i învăța pe copiii noștri din Sfintele Scripturi. Încă din Vechiul Testament, găsim scris:
„Puneţi-vă dar în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi ca un semn
de aducere aminte pe mâinile voastre şi să fie ca nişte fruntari între ochii voştri.
Să învăţaţi pe copiii voştri în ele şi să le vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei
merge în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.” (Deuteronomul 11:18-19).
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie spus copiilor în orice vreme, indiferent de vârstă!
Chiar dacă uneori avem impresia că cei micuți nu înțeleg foarte multe, dacă semănăm de pe
acum sămânță bună, cu siguranță vom culege și roade vrednice de laudă!
Rolul Școlii Duminicale din biserica noastră, prin învățătorii dedicați cu care Dumnezeu
ne-a binecuvântat, este să pună în inima copiilor noștri adevăratele valori și principii
bazate pe Sfânta Scriptură. Ei își doresc să le arate copiilor importanța cunoașterii lui
Dumnezeu și împreună cu noi, ca părinți, să-i creștem pe copii pentru Cer!

Vă stau la dispoziție pentru
nevoile dvs. spirituale:
PASTOR
PASTOR
PREZBITER
PREZBITER
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON

n citat spunea: „Este o mare fericire să cunoști Scripturile din copilărie.

Dacă ți-a plăcut conținutul acestui
buletin duminical, nu-l păstra doar
pentru tine! Oferă-l unui prieten care
are nevoie de încurajare.

De aceea, haideți să:
„Învățăm copiii cum să stea pe genunchi când întunericul nopții se strânge,
Se vor ridica de acolo ca o pădure tânără, pe care nimeni și nimic nu o va frânge!
Învățăm copiii, semnele cerului și ale pământului, frumusețea Cuvântului.
Atunci nu se vor mai teme de puterea adâncului.
Să nu-i ducem la marginea prăpastiei, să le arătăm cât de adâncă e ura,
Ci să-i așezăm la marginea cerului, să vadă cât de necuprinsă-i Iubirea!
Dacă cerul li se pare prea sus, să le povestim mereu despre Isus.
Dacă sunt triști că se veștejesc florile, să le desenăm curcubeul cu toate culorile.
Să le arătăm cuvintele de iubire către oameni cum curg,
Să-i învățăm cântecul care se cântă pe rug,
Să sădim în ei tăria Cuvântului, să-i învățăm semnele cerului și ale pământului!”
Veniți să ne unim părinți, învățători, slujitori, și împreună să semănăm în inima copiilor
iubire pentru Dumnezeul nostru, învățându-i să-L cinstească prin trăirea lor în fiecare zi!
Dumnezeu să binecuvânteze copiii Bisericii Poarta Cerului!  Roxana Guia

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU DEPARTAMENTELE BISERICII

„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6)
Îi mulțumim Domnului pentru Școala Duminicală, și mulțumim și celor care sunt direct implicați
în această lucrare. De aceea, astăzi vrem să ne rugăm în mod special pentru copiii și învățătorii de
la școala duminicală! Dar și învățătorii Îi sunt recunoscători Domnului și ne împărtășesc motivele
lor de mulțumire și rugăciune:

„Dragul meu Amărel,
Sunt foarte mulțumit să aflu despre ce-mi spui
despre relațiile pacientului tău cu mama lui. Dar ar trebui să profiți de avantaj. Dușmanul va lucra
dinspre centru spre exterior, adaptând treptat purtarea pacientului la noul standard, și poate oricând
ajunge și la comportamentul lui față de bătrâna doamnă. Trebuie să ai grijă să fii tu cel care dă tonul.
Următoarele metode vor fi de folos. [...] Pune-l să se concentreze pe viața lăuntrică. Pentru el,
convertirea e ceva ce are loc ÎNLĂUNTRUL LUI și astfel, atenția îi e de acum îndreptată mai ales către
propriile stări de spirit, sau mai bine zis, către versiunea lui diluată care e, de altfel, tot ceea ce trebuie
să perceapă. Încurajează-l. Scoate-i din minte cele mai elementare îndatoriri, aplecându-l spre cele
mai avansate și mai spirituale dintre ele. Apasă pedala acelei caracteristici umane care ne e mereu de
mare ajutor, anume oroarea în fața evidențelor și neglijarea lor. Trebuie să-l aduci în stare să practice
scrutarea de sine timp de un ceas, fără să descopere nici unul din acele lucruri care sar în ochi oricui a
trăit vreodată în aceeași casă cu el sau a lucrat în același birou. (preluare din cap. 3 al cărții „Sfaturile unui diavol

bătrân către unul mai tânăr”, de C.S. Lewis www.resursecrestine.ro)

Urăm
La mulți ani!

în umblarea cu Domnul celor care își
serbează ziua de naștere săptămâna
viitoare:
| DUMINICĂ 29 MAI |

Cristian Strungaru, Iosif Cioagă,
Larisa Pantea, Vergilia Adam
| LUNI 30 MAI |

Adrian Sandor, Constantin Crișan,
Ezra Pușcașu, Matei Rus
| MARȚI 31 MAI |

Dan Marcu, David Dejeu, Mioara Oprea,
Simona Candreanu
| MIERCURI 1 IUNIE |

Denis Criste, Denis Groza,
Elisabeta Ghiriş, Eliza Goagără,
Rebeca Sabou
| JOI 2 IUNIE |

Alexandra Iacob, Andrei Lala,
Cristian Popescu, Marcus Gabor
| VINERI 3 IUNIE |

Mirela Duma, Teo Alăzăroae
| SÂMBĂTĂ 4 IUNIE |

Adrian Andraș, Beniamin Goagără,
Cristine Guler, George Iancu,
Lidia Bogdan, Robert Marc,
Victor Filip, Constantin Oproiu
Astăzi și în zilele care urmează dorim să ne rugăm
pentru copiii și învățătorii de la Școala Duminicală. Domnul să îi poarte la orice pas și să reverse
binecuvântarea Sa peste copii, părinți, învățători și peste întreaga biserică!  A.A.

"Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste
frăţească. În cinste, fiecare să dea
întâietate altuia." – (Romani 12:10)

