Studiu biblic
pentru astazi

Scopul părintelui în creșterea copilului este ca acesta să semene Domnului Isus în carcter și
comportament. Toate celelalte sunt mijloace prin care ajungem la acest scop
scop..
2. În creșterea copiilor există priorități clare

FAMILIA CREȘTINĂ
creșterea copiilor
Text: Proverbe 4:1-27, Proverbe 3:5-6
Idea centrală:
Creșterea biologică a copiilor e dată de hrana și protecția zilnică; dezvoltarea spirituală,
intelectuală, emoțională însă este dată de expunerea la Cuvântul lui Dumnezeu.
Scopul lecției:
Conștientizarea părinților și a factorilor formatori (biserică, școală) de importanța investiției
spirituale în generațiile viitoare precum și oferirea unui model în această direcție.
Introducere
Această lecție își are rădăcina în Cuvântul lui Dumnezeu, sursa oricărei înțelepciuni și vine prin
unul din personajele cele mai expuse la această înțelepciune, Solomon. Când înțelegem că
Dumnezeu ne-a dat harul să fim părinţi, nu doar ca să asigurăm resursele materiale pentru viața
copiilor, ci și pentru formarea lor spirituală, am realizat un prim pas important.

După cum nu ne putem păzi de ceea ce nu cunoaștem și nu ne putem apăra fără mijloace potrivite
de apărare, tot așa, o prioritate în creșterea copiilor este întipărirea în mintea și inima lor a
principiilor sănătoase pe baza cărora să facă alegeri înțelepte.
Solomon primește îndemnuri nenumărate ca în fața presiunilor din partea prietenilor nelegiuți, în
fața ispitelor din partea femeilor stricate, în fața pornirilor propriei firi pământești, să facă alegeri
înțelepte.
Cum ar putea dacă nu ar avea noțiuni complete, la timp așezate și corect aplicate în viața sa?
Există o perioadă a curiozității sincere în viața fiecărui copil. Pentru că această perioadă este
destul de devreme în viață, unii părinți consideră că sunt prea tineri pentru astfel de lucruri și
amână fără rost și rațiune această investiție pentru mai târziu când ea se va dovedi fără prea mare
rezultat.
3. În creșterea copiilor după voia lui Dumnezeu nu există eșec
Realizez că e o afirmație îndrăzneață tocmai pentru că există așa de mulți părinți care au făcut
totul ca la carte pentru copiii lor și aceștia sunt departe de Domnul. Majoritatea părinților în
această situație au, pe lângă o profundă rană în suflet și un adânc sentiment de eșec care-i
marchează din toate punctele de vedere pierzându-și încrederea și speranța.

Al doilea pas, la fel de important este discernerea lucrurilor și împreună cu ele a direcției pe care
le vom da copiilor.

A învăța pe copil voia lui Dumnezeu este singura metodă de a crește copii lipsită de riscul eșecului.
Spun asta pentru că reușita nu ține doar de alegerile copilului ci și de faptul că părintele a ales să se
supună Domnului în tot acest proces când avea așa de multe metode lumeşti la dispoziție; a ales
să se dea pe sine de exeplu împreună cu învățătura, ceea ce a format și în el (părinte) un caracter
cristic și a ales să aștepte împreună cu Tatăl ceresc întoarcerea fiului risipitor, în rugăciune și post.

Solomon prezintă modelul tatălui său David ca pe unul demn de urmat atât în inițiativă cât și
conținut.

Solomon a avut și el parte de un astfel de moment de rătăcire profundă însă investiție părintelui
pământesc și a Celui ceresc au biruit.

1. În creșterea copiilor păstrează mereu o direcție clară (atât pentru tine cât și pentru copil)

Aplicații

Lucrurile valoroase, importante și cu adevărat vrednice de transmis generațiilor nu au fost rodul
hazardului, întâmplării ori greșelilor. Cele mai multe din ele au fost rodul nenumăratelor eforturi
într-o direcție anume. Scriptura, tot în cartea înțelepciunii ne spune că Domnul a făcut toate
pentru o scop precis.
Credem cu tărie că același spirit l-a pus și în noi, abilitatea de a face lucruri cu un scop anume.
Investiție în copii este probabil printre cele mai nobile metode. Scopul este cel care definește
mijloacele și mai apoi așează detaliile la locul lor. Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu și de
folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, (cu scopul) ca omul
să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună 2 Timotei 3:16.

1. Notează într-o propoziție pe o foaie de hârtie care este scopul tău în creșterea copiilor.
2. Alege înțelept și nu în grabă câteva priorități clare în acest proces și pune-le în rugăciune.
3. Nu te descuraja în fața unor posibile atitudini de răzvrătire, tu ești deja învingător pentru că te-ai
lăsat și ai lăsat copilul în mâna Domnului.
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Dacă doriți să direcționați 2% din impozitul pe venit
bisericii noastre, vă rugăm să completaţi declarația
230 precum și împuternicirea atașată și să le predați
ă cel ttârziu
la biserică pân
ârziu miercuri, 23 mai. Vă
până
mulțumim!
Ședință comitet prezbiteri
& diaconi - luni 21 mai,
2018
ora 19:00.
Rusaliile - duminică, 27 mai.
Ieșire corul de copii la Brădățel: 8-10 iunie.
Binecuvântări copii - duminic
ă, 10 iunie, în cadrul
duminică,
serviciului divin de dimineaț
ă. Rug
ăm părinții să ne
dimineață.
Rugăm
trimită din timp
timp,, certificatul de naștere al copilului la
adresa
adresa:: betelbaptist@gmail.com.
Nunțile lunii iunie. Daniel Melciu & Simona Iftimia 9 iunie, or 13:00, Betel; Mihai Coman & Iulia Ciobanu 16 iunie, ora 13:00, Moșnița.
Colectă pentru Biserica Baptistă Maghiară duminică, 10 iunie.
Botez nou-testamental - duminic
ă, 17 iunie, în
duminică,
cadrul serviciului divin de dimineaț
ă.
dimineață.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 intră în vigoare
noua legislație privind protecția datelor cu caracter
personal, biserica noastră se va conforma noilor
prevederi legale și nu va mai publica data de naștere
a membrilor bisericii.
Săptămâna următoare își vor sărbători ziua de
naștere următorii membri ai Bisericii Betel:
Natalia Bahnean, Elena Catrinoiu, Adriana Ciupe,
Alex Ieneșesc, Rodica Iocșa, Dimitrie Laz
ăr,
Lazăr,
Gheorghe Mocu
ța Sr, Viorica Moisa, Bianca
Mocuța
Negrilă, Simona Oprea, Alexandru Pandi, Aurelia
Pele, Valeriu Pop, Dorina Popa, Iconia Samoilă,
Adriana Secoșan, Emanuela Sentici, Elisabeta
Tîrziu, Rodica Vuc, AliYando.
Le dorim multe bucurii și multă binecuvântare din
partea lui Dumnezeu!

Rugaciune
Pentru fanfara bisericii și fratele Alex Neagoe, care
în această dimineață vor sluji împreună
împreună,, la un botez
Nou-Testamental în localitatea Fârliug, CS.
Pentru copiii din biserica noastră care în decursul
acestui week-end participă la olimpiada biblică, faza
pe Comunitate, desfășurată la Surduc.
Amalia - rezolvarea problemelor de la serviciu.
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P R O G R A M U L S Ă P T Ă M Â N II

Duminica
9:00 - 9:50
10:00 - 11:00
11:10 -12:30

Pentru inimi deschise pentru Cuvântul lui Dumnezeu
și pentru a face voia Lui. Domnul să ne ajute să ne
străduim în fiecare zi să trăim asemenea lui Isus,
iubind ascultarea de Dumnezeu, rugăciunea și
Cuvântul Său, dar și trăirea plină de dragoste față de
semeni.

S fâ r ș it u l t u t u r o r lu c r u r ilo r e s t e a p r o a p e .
F iț i în ț e le p ț i d a r ș i v e g h e a ț i în v e d e r e a r u g ă c iu n ii.
1 P e t r u 4 :7
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S
tudiu biblic & rug
ăciune - pastor Ioan Bugnărug
Studiu
rugăciune
Serviciu divin:
C
or
Cor
redică - pastor SamyTuțac
P
Predică

Duminica
18:00 - 20:00

Pentru copiii care sunt în perioada tezelor și studenții
care intră în perioada de sesiune.

Rugăciune

Serviciu divin
divin::
Cor
Predic
Predicăă - pastor Ed Bulkley

Marti
1 :0 0
19:00 - 2
21:00

Seară de tineret:
Închinare
Predică - pastor Samy Tuțac
Păzește-te curat!

Joi
19:00 - 20:30

Rug
ăciune
Rugăciune
Serviciu divin special
special::
Serbare de absolvire - LiceulTeologic Baptist
Predică - pastor Imi Hubert

