LA MULTI ANI!
Mia Olcean, Carmen Florian,
Gaius Vãduva, Lois Lancaster, Dorina Pere,
Veronica Livãdaru, Elise Bota, Rozalia Erdös,
Dorothea & Timothy Lancaster, Ica Toduţ,
Phillip Chirla, Nicu Vecleniţ, Crina Floruţa,
Richard Price, Emily Cocîrţeu,
Gheorghe Toduţ, Lina Benea, Mariane Costiuc

SUBIECTELE ŞCOLII DUMINICALE
Preexistenţa şi naşterea Domnului Isus Cristos
Ianuarie 4

Coborârea luminii
Text: Ioan 1:9-13

Ianuarie 11

Întruparea Cuvântului
Text: Ioan 1:14-18

Ianuarie 18

Versetul de aur: Ioan 1:14

La împlinirea vremii
Text: Galateni 4:1-7

Ianuarie 25

Versetul de aur: Ioan 1:12

Versetul de aur: Gal 4:4-5

Golirea de sine
Text: Filipeni 2:1-11

Versetul de aur: Filipeni 2:6

Mulţumim, Tată...
pentru că ne-ai dăruit încă un an
pentru dragostea şi harul Tău
pentru ocrotire şi călăuzirea Duhului
Te rugăm, Tată...
dă-ne curăţie în relaţia cu Tine şi ajută-ne să mergem pe cale
ajută-ne să folosim darul spiritual cu care ne-ai binecuvântat
pentru toţi cei implicaţi în slujire în orice fel
pentru cei care nu mai sunt cu noi la închinare
pentru toţi cei încercaţi şi pentru cei bolnavi
pentru copii, tineri, adulţi, bătrâni, familiile din Biserică
pentru mărturia Bisericii din Cleveland

Ianuarie 2015
“Îmi ridic ochii spre munţi... De unde îmi va veni ajutorul?
Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a fãcut cerurile si pãmântul. “
Psalmul 121:1

LA MULŢI ANI!
Încã un an s-a sfârşit şi încã o datã ni s-a dat oportunitatea sã ne
facem bilanţul şi sã vedem în ce stare ne aflãm. Cu fiecare rãsãrit de soare
am avut şansa unui nou început. Cu fiecare apus am putut evalua ce am
fãcut, iar la adãpostul nopţilor am visat, aşteptând o nouã zi. De multe ori
însã uitãm cã ziua de mâine nu ne aparţine. De multe ori uitãm cã tot ce
am spus sau fãcut lasã amprente.
Existã un timp pentru lacrimi, dar şi pentru a zâmbi. Existã un timp
pentru a merge mai departe, dar şi pentru a renunţa. Existã un timp pentru
dezamãgiri, dar şi pentru noi începuturi. Existã un timp pentru cer senin,
dar şi pentru nori. Existã un timp pentru a acţiona, dar şi pentru a aştepta.
Existã un timp pentru a fi sus, dar şi pentru a te ridica.
Existã mereu timp pentru a iubi, şi existã mereu timp pentru a ierta!
Cât costă un zâmbet, o vorbă blândă sau o privire caldă?
Păşind într-un an nou, dacă ridicăm privirea spre ceruri, dacă ne păstrăm
curaţi şi neântinaţi de lume, dragostea nemărginită a Tatalui ne va da
credinţă, curaj şi putere să înaintăm.

INCEPUT
DUHOVNICESC
Cleveland Romanian Baptist Church
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Tel: 216-642-3131

www.clevelandrbc.org

REŢETA UNEI ZILE BUNE

SÃPTÃMÂNA DE RUGÃCIUNE — PROGRAM TEMATIC

Se ia 1 zi şi se curăţă foarte bine de amărăciune, mândrie, ură, invidie, frică,
irascibilitate şi stress. Se împarte în 24 de ore, astfel încât proviziile să ajungă
exact pentru o zi!
Se prepară separat:
- 1 parte muncă,
- 1 parte linişte,
- 1 parte rugăciune,
- 1 parte citirea Cuvântului,
- 1 parte familie,
- 1 parte lucrarea Domnului.

ÎNVAŢÃ-NE SÃ NE RUGÃM
Matei 6:7-15
MIERCURI, 31 Decembrie 7:00 PM
Paternitatea lui Dumnezeu: Tatãl nostru care eşti în ceruri

Se mai adaugă:
- 3 linguri optimism,
- 1 linguriţă toleranţă,
- 1 praf de bun simţ şi...
- 1 picătură de speranţă!
Peste aluatul astfel obţinut se toarnă apoi dragoste din belşug... Preparatul
gata făcut se aşează pe farfurie şi se împodobeşte cu frunzuliţe de curaj şi încredere în Dumnezeu. Se serveşte zilnic, cu bucurie, alături de ceaşca de
cafea de dimineaţă!
Surorile vor împărtăşi reuşita reţetei la părtăşia lor pe 17 Ianuarie!

JOI, 1 Ianuarie 5:00 PM
Prioritatea lui Dumnezeu:

Sfinţeascã-se Numele Tãu

VINERI, 2 Ianuarie 7:00 PM
Domnia lui Dumnezeu:

Vie ÎmpãrãţiaTa

SÂMBÃTÃ, 3 Ianuarie 7:00 PM
Planul lui Dumnezeu:
Facã-se voia Ta, precum în cer

aşa şi pe pãmânt

DUMINICÃ, 4 Ianuarie

DE ANUL NOU
S-a dus încă un an. Pe-aceeaşi cale pe care-au mers mulţi ‘naintea lui...
Privim în urma lui, cu dor sau jale. Şi mulţumim, de toate, Domnului!
Căci multe lucruri fost-au făptuite la umbra anului care-a trecut.
Iar astăzi, iată-le: stau oglindite, spre-aducere aminte’a ce-am făcut...
Spun unii: “E bilanţul ce ni-l facem” Alţii, nu vor s-audă: “A trecut…”
Şi alte gânduri, visuri stăm şi toarcem din caieru-amăgirilor făcut.
E timpul când inima, mintea, gândul, spre Cel ce universul a creat
Să îndreptăm; smeriţi şi proslăvindu-L, să preamărim pe-al nostru Împărat!
Sub Mâna Lui, sub pavăza cea tare, conduşi prin Duhul Sfânt în al Său har,
Spălaţi, sfinţiţi prin jertfa care Mielul Isus a pus-o pe altar,
Pornim ‘nainte pe aceeaşi cale pe care prin credinţă au pornit
An după an, din zare-n altă zare, aleşii Lui: spre Cerul infinit!
Nu vrem să mergem singuri! Calea-i aspră... Ruga fierbinte Ţie-Ţi înălţăm!
Fii călăuză!... Fii Tu partea noastră!... Ajută-ne în voia Ta să stăm!
E-un drum deschis, plin de necunoscute. Dar Domnul e cu noi! Vom birui!
Uniţi în El, Mâna Lui să ne poarte! În Anul Nou... Isus, cu noi să fii!

Dimineaţa 9:30 AM:
Grija lui Dumnezeu:
Iertarea lui Dumnezeu:

Pâinea noastrã cea de toate zilele
Ne iartã nouã greşelile noastre

Seara 5:00 PM:
Protecţia lui Dumnezeu:
Nu ne duce în ispitã, ci ne izbãveşte de cel rãu
Supremaţia lui Dumnezeu: Cãci a Ta este împãrãţia, puterea

şi slava în veci ! Amin!

Deci,
dacã este vreo îndemnare în Cristos,
dacã este vreo mângâiere în dragoste,
dacã este vreo legãturã a Duhului,
dacã este vreo milostivire şi vreo îndurare,
faceţi-mi bucuria deplinã şi aveţi
o simţire, o dragoste, un suflet
şi un gând!

Filipeni 2:1-2

Fr. Alex Ghiorghie
Ianuarie 2015

Ianuarie 2015

