„CU TOATE PÂNZELE SUS!”
Un timp de rugăciune şi laudă

Scopul: Să aducem ca dar Domnului Isus mulțumirea și recunoștința noastră, pentru tot
ce ne-a dat în timpul anului care a trecut.
Care e primul lucru pe care îl faci când părinții sau cineva apropiat îți oferă un cadou? Le
mulțumești, ești bucuros și recunoscător! Cei de pe Titanic nu s-au gândit nici să-I mulțumească lui
Dumnezeu, nici să ceară protecția și ajutorul Lui. Noi să nu facem aceeași greșeală! Haideți să-I
mulţumim lui Dumnezeu, împreună, pentru cum a vegheat El călătoria vieţii noastre și în acest an.
Biblia ne îndeamnă să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să apreciem fiecare lucru
din viaţa noastră, știind că vine din mâna cea bună a lui Dumnezeu.
Și să nu uităm! Călătoria vieții noastre are o destinație finală minunată: cerul împreună cu
Dumnezeu. Dar destinația aceasta nu e pentru toți, pentru că nu toți aleg să navigheze înspre acea
direcție. Domnul Isus, prin nașterea Lui ca om pe pământ, prin moartea Lui pe cruce, a pregătit
calea ta și a mea spre cer. El a luat din inima mea păcatul care mă împiedica să intru în cer. El
poate face același lucru și pentru tine, când te încrezi cu adevărat în El și-ți pare rău că ai păcătuit,
dorind să te lași schimbat de El. Călătorești tu spre cer? Atunci mulțumește-I pentru darul minunat
al iertării! Însă dacă nu te-ai încrezut încă în El, azi nu-i târziu! „Urcă-te” cu noi în acest vapor al
laudei, cerând de la El să fii curățit și iertat ca să călătorești spre cer. Vei descoperi în fiecare zi că
Domnul nostru merită din plin lauda noastră!

Pregătirea: Decupează vaporul şi lipeşte în spate o foaie sau un carton pentru a forma un
buzunăraş. Pune în el bucăţile de hârtie cu motivele de rugăciune de mai jos. Poţi să mai adaugi şi
altele care ţi se par potrivite pentru grupa ta. Copiii să ia câte un bileţel, să-l citească cu voce tare
grupului şi să spună la ce s-au gândit. Apoi vă rugați împreună şi fiecare se roagă pentru bileţelul
lui sau al celui de lângă el, dacă copiii sunt mai mari.









Motive de mulțumire:
Spune un mod în care Dumnezeu Și-a arătat dragostea față de tine anul acesta.
Ai văzut protecția lui Dumnezeu în ultimul timp? În ce fel?
Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru zilele în care ai fost sănătos… chiar și pentru celelalte!
Numeşte un prieten bun pe care-l ai și mulţumește pentru el.
Adu-ți aminte de o promisiune din Biblie care te încurajează.
Spune un lucru prin care ai văzut că Dumnezeu S-a îngrijit de nevoile tale, pentru care vrei
să-L lauzi.
Ce talent ţi-a dat Dumnezeu pentru care vrei să-I mulțumești?
Ești liber să citești Biblia, să-L cunoști pe Dumnezeu, să mergi la biserică… Fii
recunoscător!

Rugăciune, Vaporul laudei, 2013
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