SUBIECTELE ŞCOLII DUMINICALE
Ce aducem lui Dumnezeu
12/6

CRISTOS S-A NASCUT!

ZIUA DE SABAT
Exod 20:8–11; 31:12–16

12/13 JERTFELE ACCEPTATE
12/20 DEDICAREA PRIMULUI NĂSCUT
Exod 13:13b–15; Luca 2:22–32
12/27 UN CADOU GENEROS
Matei 23:2–12; Marcu 12:38–44

MOTIVE DE RUGĂCIUNE
Pentru protecţia spirituală a tinerilor şi a copiilor
Pentru sãnãtatea spiritualã a familiilor
Pentru a învăţa a FI înainte de a FACE
Pentru mãrturie şi impact spiritual în 2016
Pentru cei care nu mai sunt cu noi la închinare
Pentru cei greu încercaţi prin boalã
Pentru cei bãtrâni şi cei în nevoie
Pentru impact în lucrările de ajutorare în care Biserica este implicată
Pentru viziune în lucrarea cu copiii, tinerii, surorile
Pentru curăţia tuturor celor implicaţi în felurite lucrări în Biserică
Pentru sărbătorile care ne stau în faţă
Pentru binecuvântarea şi paza Domnului în călătoria spre casă a fratelui
Nelu Rediş! Mulţumim pentru tot ajutorul dat şi pentru dedicarea cu care a
slujit în timpul pe care l-a petrecut între noi

LA MULtI ANI!
Ana Mihăilă, Doru Florian, Paul Moga,
Julia Paul, Paul Mureşan, Bianca Karaba,
Cornelia Toduţ, Abi Paşca, Isaac Paul,
John Karaba, Gracie Lancaster, Emanuel Toduţ,
Daniel Paul, Salomea Văduva, Daniela Karaba,
Evan Cocîrţeu, Lou Ghinga

DECEMBRIE

Leviticul 22:17– 25, 31–33

Vă invităm cu drag să vă închinaţi
împreună cu noi
cu ocazia sărbătorilor care ne stau în faţă!
Duminică, 6 Dec

9:30 AM
Program normal
5:00 PM
Corul fr Menoniţi
Duminică, 20 Dec
9:30 AM
Program de Crăciun
5:00 PM
Concertul corului
**************************
Miercuri, 23 Dec
7:00 PM
Oră de rugăciune
Joi, 24 Dec
5:00 PM
Searã de colindã
Vineri, 25 Dec
10:00 AM
Program de Crãciun
5:00 PM
Program copii - tineri
Sîmbătă, 26 Dec
6:00 PM
Program de Crãciun
Duminicã, 27 Dec
9:30 AM & 5:00 PM Servicii Divine
Miercuri, 30 Dec
NU se ţine ora de rugăciune
Joi, 31 Dec
7:00 PM
Program Revelion
**************************
Vineri, 1 Ian 2016
10:00 AM
Program de An Nou
5:00 PM
Program de An Nou
Duminicã, 3 Ian
9:30 AM & 5:00 PM Servicii Divine
Miercuri-Sâmbătă, 6-9 Ian
7:00 PM
Săpt. de rugăciune
Duminică, 10 Ian
9:30 AM
Program normal
5:00 PM
Săpt. de rugăciune

LA MULTI ANI!
581 E. Ridgewood Drive

Cleveland Romanian Baptist Church
216-642-3131

www.clevelandrbc.org

MICROSCOP SAU TELESCOP?
Atunci voi lăuda Numele lui Dumnezeu prin
cântări, şi prin laude Îl voi preamări
Psalm 69:30
Obiectele se pot mări sau amplifica prin două mijloace: microscopul şi
telescopul. Microscopul - face lucrurile mici să apară mult mai mari decât sunt
în realitate. Telescopul - ajută să vedem lucrurile care deja sunt mari, dar să le
percepem cât mai aproape de mărimea lor reală.
Când David spune că Îl va preamări pe Domnul, el nu spune că va face
un Dumnezeu mic să apară mai mare decât este. El spune că va face ca un
Dumnezeu care este deja mare, să fie văzut şi perceput de noi oamenii la
mărimea la care El este în realitate.
Când este vorba de a-L arăta pe Dumnezeu lumii, noi nu suntem chemaţi
să fim microscoape, ci telescoape. Cea mai mare responsabilitate a creştinului
este sumarizată în aceasta: gândeşte, simte şi acţionează aşa încât să îl faci pe
pe Dumnezeu să arate şi să fie perceput tot aşa de mare cum este El. Să fi un
telescop pentru lumea din jur, ca ei să vadă bogăţiile infinite ale lui Dumnezeu.
Însă un creştin nu poate mări sau amplifica ceea ce nu a văzut sau
experimentat, sau ceva ce a văzut odată dar a uitat repede!
De aceea, prima noastră responsabilitate ca şi creştini este să cuoaştem
şi să ne aducem aminte în fiecare zi de măreţia şi bunătatea lui Dumnezeu, să Îl
rugăm pe El să deschidă ochii noştri spirituali, şi să spunem inimii noastre să nu
uite nici una din binefacerile Lui!
Traducere după John Piper

We would like to thank
God for this
opportunity to give
from what He has
given us!
On Nov 21st, the
children of the church
prepared 43 boxes for
Operation Christmas
Child. We prayed that
God send each
package to the
appropriate child.
Our children learned
the value of giving
joyfully.
May God use these
boxes for His glory!
Lea Florian

Dorim să mulţumim
Domnului pentru
oportunitatea de a
putea să dăm din ceea
ce El ne-a dat!
Pe 21 noiembrie copiii
bisericii au pregătit 43
cutii pentru misiunea
Operation Christmas
Child. Împreună ne-am
rugat ca Domnul să
trimită fiecare cutie la
copilul potrivit.
Copiii noştri au învăţat
valoarea în a dărui cu
bucurie.
Fie ca Domnul să
folosească aceste
daruri pentru slava Sa

CREDINCIOŞI CARE DOAR AUDIAZĂ CLASA
Cei care cunosc oportunităţile disponibile în zilele
de astăzi studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior
ştiu despre posibilitatea de a audia o clasă.
În cadrul acestui concept, dacă un student este
interesat în a cunoaşte mai mult referitor la un subiect pe
care îl consideră interesant, sau dacă pur şi simplu îi place metoda de
predare a unui profesor, poate să audieze clasa respectivă. Studentul are
voie să participe la toate activităţile clasei, poate să ia notiţe, poate să
asculte prezentările, poate să participe la laborator, poate să acumuleze
informaţiile primite şi în acest fel să îşi îmbogăţească cultura generală. Nu
este obligat să îşi facă tema de casă, nu trebuie să cumpere manualele, nu
trebuie să dea teste sau examene, şi poate să aleagă zilele în care va
participa la prezentare sau zilele în care va lipsi. Mulţi studenţi care profită
de această oportunitate de multe ori apar foarte interesaţi, sunt foarte
conştiincioşi, şi aleg să participe la fiecare sesiune, nelipsiţi.
Însă există o problemă la miezul acestui lucru: studentul care doar
audiază clasa nu primeşte credit pentru clasa respectivă!
Nu are importanţă faptul că a fost nelipsit de la clasă, nu are
importanţă faptul că a acumulat multă cunoştinţă în cadrul acestei clase, şi
nu are importanţă faptul că dacă i s-ar da un test din ce a învăţat probabil
că l-ar trece cu notă mare! Ceea ce îi validează eforturile şi rezultatele este
faptul că este înscris în clasa respectivă, că îşi face tema de casă, că dă şi
trece examenele şi că îşi asumă responsabilităţile legate de a fi înscris
în clasa respectivă.
M-am întrebat: ce face oare diferenţa între dorinţa de a te înscrie la
clasă şi dorinţa doar de a audia o clasă? Şi răspunsul pe care l-am primit
este: motivaţia din care şi cu care facem anumite lucruri!
Acelaşi concept se aplică din păcate şi în viaţa spirituală a multor
credincioşi din bisericile de astăzi. Poate că ei participă la fiecare serviciu
divin, poate că iau notiţe la fiecare predică, poate că ştiu să evalueze foarte
bine informaţiile primite din predică, şi poate că sunt nelipsiţi de la
activităţile bisericii. Însă nu îşi fac temele de casă din punct de vedere
spiritual, nu dau examene care să le valideze maturitatea spirituală, şi nu îşi
asumă nici o responsabilitate în trupul bisericii.
Acest fel de credincioşi nu sunt înscrişi în şcoala Domnului, ci doar
o audiază! Şi problema cea mai mare şi mai tristă este faptul că nu primesc
nici un credit pentru tot efortul lor! Fratele Aurel Mladin spunea că Domnul
nu are nevoie de transpiraţie omenească, de eforturile noastre pe care de
multe ori le facem dar la care Domnul nu ne cheamă. Domnul are nevoie
de inimi curate şi vieţi dedicate, care să cunoască chemarea primită şi darul
spiritual cu care am fost înzestraţi, şi doar atunci vom primi ŢcreditŢ pentru
ceea ce am făcut!
Fie ca şi cu ocazia sărbătorilor care ne stau în faţă şi în anul în care
intrăm, să nu audiem clasele spirituale ale vieţii de credinţă, ci să fim înscrişi
toţi în a face voia Lui şi în a lăsa să devenim tot mai mult ca Domnul nostru!

