Vineri—Casa mea e Casa LUI DUMNEZEU 2 Sam. 6:1-11
Sa multumim Domnului:
Pentru casele in care prezenta Domnului este reala
Pentru parintii care isi cresc copiii in prezenta Domnului
Pentru marturia frumoasa a caselor binecuvantate de Dumnezeu
Sa cerem de la Domnul:
Vreme de pocainta peste casele care nu au o viata placuta lui Dumnezeu
Indreptare in viata celor care sunt pocaiti numai de duminica, iar in restul saptamanii
au o viata lumeasca
Har de pocainta adevarata pentru copiii care s-au scarbit de pocainta fatarnica a
parintilor lor
Cercetare peste familiile din Biserica—fiecare sa fie case ale lui Dumnezeu

Duminica AM —Casa mea e Casa OAMENILOR LUI DUMNEZEU Fp 16:11-15
Sa multumim Domnului:
Pentru familiile care isi pun casele la dispozitia oamenilor lui Dumnezeu
Pentru familiile care vin in ajutorul lucrarii misionare
Pentru toate familiile care au deschis casele lor pentru plantare de biserici
Sa cerem de la Domnul:
Intelepciune in administrarea caselor noastre
Vreme de pocainta pentru cei care nu mai au casele deschise pentru nevoile lucrarii
lui Dumnezeu
Binecuvantari ceresti pentru toate casele in care se aduna copiii lui Dumnezeu

Duminica PM—Casa mea e locul unde OAMENII SE INTORC LA DUMNEZEU
Sa multumim Domnului:
Fp. 10:1-7, 23-24, 33-48
Pentru credinciosii care se roaga pentru mantuirea altora
Pentru cei care cheama pe altii la ascultarea Cuvantului
Pentru toate casele in care se intorc oameni la Dumnezeu
Sa cerem de la Domnul:
Sa puna pasiune in copiii Lui pentru mantuirea oamenilor
Sa deschida usa pentru Cuvant in Cleveland si in USA
Sa intareasca marturia si evanghelizarea personala
La inceput de an sa binecuvinteze saptamanile de evanghelizare
Sa binecuvinteze toti evanghelistii
Sa fie un seceris bogat la aceste evanghelizari

“...MULŢUMIM totdeauna pentru voi, fraţilor, pentru
cã credinţa voastrã merge mereu crescând şi
dragostea fiecãruia dintre voi toţi faţã de ceilalţi
se mãreşte tot mai mult!”
II Tes 1:3

LA MULTI ANI

Mia Olcean, Carmen Florian, Gaius Vaduva,
Lois Lancaster, Dorina Pere, Veronica Livadaru,
Rozalia Erdos, Elise Bota, Ica Todut, Nicu Veclenit,
Phillip Chirla, Crina Floruta, Angela & Lucinel Dumitrascuta,
Richard Price, Emily Cocirteu, Titus Lungu,
Gheorghe Todut, Lina Benea, Mariana Costiuc

Cleveland Romanian Baptist Church
581 E. Ridgewood Drive
216-642-3131 www.clevelandrbc.org

VIATA din BELSUG
“Eu sunt adevãrata Viţã şi Tatãl meu este Vierul. Pe orice mlãdiţã care este
ĩn Mine şi nu aduce roadã, El o taie; şi pe orice mlãdiţã care aduce roadã, o curãţã,
ca sã aducã şi mai multã roadã. Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe
care vi l-am spus.
Rãmâneţi ĩn Mine şi Eu voi rãmânea ĩn voi. Dupã cum mlãdiţa nu poate
aduce roadã de la sine, dacã nu rãmâne ĩn viţã, tot aşa nici voi nu puteţi aduce roadã
dacã nu rãmâneţi ĩn Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlãdiţele. Cine rãmâne ĩn Mine
şi ĩn cine rãmân Eu, aduce multã roadã, cãci despãrţiţi de Mine NU puteţi FACE
NIMIC.” Ioan 15:1-5
Ca sã putem pricepe la nivelul nostru uman cine este Domnul Isus, ĩn Biblie
gãsim cã El alege elemente familiare nouã şi se aseamãnã cu ele. Prin aceasta, Domnul
Isus ĩncearcã sã ne ne explice semnificaţia adâncã a caracterului Lui: o ataşeazã unor
aspecte din viaţa noastrã, şi ne ajutã sã-L ĩnţelegem mai bine pe El. Asemãnarea Lui cu o
vie nu este la ĩntâmplare. Nu putem avea viaţã din belşug dacã nu suntem mlãdiţe!
Am intrat ĩntr-un an nou. Ne facem toţi urãri de bine, ne bucurãm, privim cu
speranţã şi aşteptãri mari spre viitor. Ştim cã trecutul nu se poate schimba, dar ne dãm
seama cã trebuie sã ĩnvãţãm din greşelile noastre. Viitorul nu este al nostru.
Însã fiecare clipã, din trecut şi prezent, nu poate avea semnificaţie ĩn viitor
decât dacã suntem mlãdiţe!
În acest context, haideţi sã rãspundem la câteva ĩntrebãri legate de citatul de mai sus:
Dacã ne analizãm fiecare, suntem noi ĩn Viţã? Suntem noi cu adevãrat mlãdiţe?
Rãmânerea Domnului Isus ĩn noi este funcţie de rãmânerea noastrã ĩn El. Suntem noi
cu adevãrat ĩn El?
Care este dovada practicã a rãmânerii noastre ĩn Viţã?
Dacã spunem cã suntem cu adevãrat “mlãdiţe”, oare cunoaştem noi darul care ni s-a
dat ĩn Biserica Domnului Isus?
Suntem noi ĩn fiecare zi “curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus”? Ce
ĩnseamnã asta?
Cum se materializeazã ĩn mod evident şi palpabil roada pe care o aducem fiecare ĩn
rolul nostru de mlãdiţe?
Ce ĩnseamnã “a aduce roadã” ĩn contextul ĩmbinarii dintre cultura pe care am moştenit
-o şi cultura ĩn care trãim?
Cum deosebim dacã suntem “tãiaţi” sau “curãţaţi”? Cum cunoaştem diferenţa?
Cunoaştem oare care este diferenţa dintre “nimic”-ul duhovnicesc şi “nimic”-ul lumii?
“Caci, daca aveti din belsug aceste lucruri in voi, ele nu va vor lasa sa fiti
nici lenesi, nici neroditori in ce priveste deplina cunostinta a Domnului nostru Isus
Cristos!”
2 Pet 1:8

IANUARIE

MESAJUL SURORILOR
“De aceea ĩţi aduc aminte sã inflãcãrezi darul lui
Dumnezeu care este ĩn tine [...]
Cãci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de fricã,
ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţã”
2 Tim 1:6-7

Fiecare parte este importantã ĩn trupul lui Cristos, şi are un dar specific
care i s-a dat ca sã slujeascã.
Noi nu putem funcţiona ĩn mod eficient dacã nu ne cunoaştem darul.
Dacã nu-l cunoaştem, nu putem sã-l folosim, pentru cã nu recunoaştem “faptele
bune pe care le-a pregãtit Dumnezeu mai dinainte ca sã umblãm ĩn ele” Efes
2:10. Iar dacã individual noi falimentãm ĩn aceste principii stabilite de
Dumnezeu, nu putem ĩmplini scopul, menirea Bisericii: “din El, tot trupul, bine
ĩnchegat şi strâns legat prin ceea ce dã fiecare ĩncheieturã, ĩşi primeşte
creşterea potrivit cu lucrarea fiecãrei pãrţi ĩn mãsura ei, şi se zideşte ĩn
dragoste!” Efes 4:16
De aceea, la acest ĩnceput de an, haideţi sã privim la rolul nostru ĩn lucrarea Domnului din Bisericã! Haideţi sã “ĩnflãcãrãm darul care este ĩn noi!” Şi
avem promisiunea ajutorului Domnului, pentru cã El “nu ne-a dat un duh de fricã,
ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţã!”
Haideţi sã ne rugãm ca Domnul sã ne dea ĩn noul an:
Discernere spiritualã ca sã recunoaştem darul pe care Domnul ni l-a dat
Putere fizicã, sã slujim la locul potrivit conform darului specific dat fiecãreia
Dedicare şi consecvenţã ĩn lucrarea Domnului
Dragoste şi ĩngãduinţã unele pentru altele
Chibzuinţã ĩn slujirea la care suntem chemate
Înţelepciune ĩn toate proiectele care ne stau ĩn faţã
În acest scop, toate surorile sunt invitate la Bisericã, la o dimineaţã de
pãrtãşie interactivã pentru a discuta, a ĩmpãrtãşi experienţe, a ne ruga, şi a cãuta Faţa Domnului ĩn vieţile noastre!
DATA: 26 Ianuarie, 2013
ORA: 9:00-12:00 dimineaţa
Sora Simona Vidican

MIJLOCIRE PENTRU CEI ÎNCERCAŢI
Viaţa pe pãmânt este pregãtirea pentru Cer!
În mijlocul suferinţei, al cenuşei care vine din arderea
omului vechi, se naşte ceea ce Domnul nostru vrea sã
realizeze în fiecare dintre noi, în cadenţa Sa!
Sã ne rugãm într-un Duh şi într-o simţire pentru toţi
cei care au fost aleşi sã fie trecuţi prin foc!
Mai devreme sau mai târziu, toţi trebuie sã fim curãţiţi
pentru a ajunge în locul pregãtit de Tatãl nostru!

Sãptãmâna de Rugãciune—2013

EU ŞI CASA MEA
Duminica—EU SI CASA MEA vom sluji Domnului Ios 24:1-15
Sa multumim Domnului:
Pentru toate familiile sanatoase in credinta
Pentru familiile in care toti sunt mantuiti
Pentru familiile in care toti sunt implicati in slujire in Casa Domnului
Sa cerem de la Domnul indurare si har de mantuire:
Pentru familiile in care unii au plecat in lume
Pentru familiile in care unii au slabit in credinta
Pentru familiile in care sunt neantelegeri
Pentru mantuirea celor pierduti din casele noastre

Luni—VA PORUNCI CASEI LUI SA TINA CALEA DOMNULUI Gen 18:17-19
Sa multumim Domnului:
Pentru parintii care umbla pe Calea Domnului
Pentru parintii care au autoritate spirituala in familie
Pentru familiile care tin Calea Domnului
Sa cerem de la Domnul:
Har si pocainta penru parintii care si-au pierdut autoritatea
Vreme de cercetare pentru familiile care au parasite Calea Domnului
Mantuire pentru cei care au avut bunici / parinti credinciosi

Marti—ALTAR IN FAMILIE Iov 1:1-5
Sa multumim Domnului:
Pentru parintii care au pastrat altarul in familie
Pentru care iubesc altarul Cuvantului si al rugaciunii
Pentru tinerii credinciosi si curati din familiile noastre
Sa ne rugam Domnului:
Pentru parinti care sa doreasca refacerea altarului in familie
Pentru cercetarea Duhului in viata tinerilor care s-au indepartat
Pentru o viata curata si sfanta in randul tinerilor
Miercuri—TINERI CONSACRATI IN SLUJIRE Fp. Ap. 18:23-28
Sa multumim Domnului:
Pentru tinerii care au auzit si ascultat chemarea Domnului la slujire
Pentru sfintirea lucratorilor tineri
Pentru statornicia lor in slujire
Sa cerem de la Domnul:
Sa deschida inima tinerilor fata de chemarea la slujire
Sa dea har si autoritate duhovniceasca tinerilor care sunt in lucrare
Sa ridice o noua generatie de lucratori sfinti si statornici
Joi—FAMILII CARE INCURAJEAZA LUCRATORII Fp 18:23-28
Sa multumim Domnului:
Pentru tinerii care sunt gata sa studieze in vederea slujirii
Pentru familiile care investesc in formarea lucratorilor
Pentru scolile care pregatesc lucratori
Sa cerem de la Domnul:
Sa binecuvinteze familiile care investesc in formarea lucratorilor
Sa cerceteze familiile nepasatoare fata de nevoia de lucratori
Sa binecuvinteze scolile care pregatesc lucratori

