
Apostolul Pavel în scrisoarea sa, adresată celor din Efes, le-a spus așa: “Părinților, nu vă
provocați copiii la mînie, ci creșteți-I în disciplina și învățătura Domnului!” (Efeseni 6:4)

Ca ofițeri ai Armatei Salvării, ca slujitori, ca lideri, suntem chemați și datori de a fi responsabili
pentru a dezvolta și pentru a educa orice generașie: și copii, și tineret și cei care sunt mai în
vîrstă. Pentru că fiecare are nevoie să audă cuvîntul Domnului, să știe despre dragostea Lui, sa
știe despre mila Lui, harul Lui, care nu are nici început, nici sfîrșit. 

Datoria noastră, e să aducem această educație și dezvoltare în comunitatea în care trăim, de la
mic, la mare. Și astăzi, mă alătur și eu, tuturor rugăciunilor care sunt adresate astăzi în fața lui
Dumnezeu, pentru ca orice generație să fie dezvoltată, să fie educată pentru al cunoaște pe
Dumnezeu mai mult. 

Rugăciunea: “Tată Ceresc, îți mulțumim pentru cuvîntul Tău, care ne învață și ne educă. Îți
mulțumim Doamne pentru că mila Ta și harul Tău este peste fiecare Doamne, de la mic, la mare. Și
îți mulțumim Doamne, că datorită rugăciunilor noastre, putem aduce în fața Ta pe toți, cărora le
slujim și cărora le ducem cuvîntul Tău, care este pace, care este dragoste, care este liniște pentru
inimile și sufletele noastre.  

Te rugăm Tată, ca ofițeri, ca soldați, ca lideri, ca slujitori, care slujim aici, în Armata Salvării, să fim
cei care vom dezvolta și vom educa toate generațiile cărora le slujim: copiilor, tineretului și celor mai
în vîrstă. Doamne, binecuvîntează-ne Tată. Dă-ne pentru asta putere, dă-ne înțelepciune, viziune și cît
mai multă dorință de a-Ți sluji cu foc, cu dîrzenie și cu multă dragoste față de cei cărora slujim. 

În numele Tău Doamne ne rugăm și-Ți mulțumim, Ție Tată, Fiu și Duh Sfînt. Amin!” 

Domnul să ne binecuvînteze și să ne aibă în paza Sa, Amin! 
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