LA MULŢI ANI!
Eva Barac, Naomi Lancaster, Alin Brânda,
Florin Chirilă, Nadia Karaba, Alex Ghiorghie,
Florin Florian, Hannah Văduva, Dorina Crăciunescu,
Marta Paul, Ciprian Sas, Ilie Mortura, Nelu Mihăilă,
Aurel Sas, Rachel Florian, Levi Vecleniţ,
Ruth Cocîrţeu, Maria Zeffer, Verona Cocîrţeu,
Vasile (Charlie) Vance, John Jurcă,
Lidia Sas, Olga Schuller, Laura Molcuţ

SUBIECTELE ŞCOLII DUMINICALE
Preexistenţa şi naşterea Domnului Isus Cristos
2/1

Iosif la naşterea lui Isus

Matei 1:18-25
Versetul de aur: 10

2/8

Împăratul de curând născut

Matei 2:1-12
Versetul de aur: 2

2/15

Mântuitorul, Cristos Domnul

Luca 2:1- 20
Versetul de aur: 10-11

2/22

Păstorii la naşterea lui Isus

Luca 2: 8-20
Versetul de aur: 20

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

Februarie
2015
PREDICA DE PE MUNTE
Cu cât nu ne recunoaştem sărăcia în duh, cu atât nu vom experimenta
plinătatea care vine din părtăşia cu Dumnezeul nostru! Şi cu cât avem mai
multe, cu atât suntem mai datori lui Dumnezeu! De ce credem că ne putem
mândri când trăim ca şi datornici? Domnul Isus nu S-a jertfit să fim bogaţii
acestei lumi, ci să fim fericiţi în plinătatea Duhului Sfânt.
Cu cât mai puţin plângem cu atât mai mult ne asemănăm cu Belşaţar
care în mijlocul veseliei deşarte a descoperit că a fost cântărit, dar găsit uşor.
Cu cât suntem mai blânzi, cu atât mai mult ne asemănăm cu Moise,
care a fost numit prietenul lui Dumnezeu.
Cu cât mai puţin flămânzim şi însetăm după neprihănire, cu atât mai
mult asemănăm cu Biserica din Laodicea care era în pericol să fie vărsată din
gura lui Dumnezeu.
Cu cât suntem mai puţin milostivi, cu atât mai mult ne asemănăm cu
datornicul care nu a apreciat cât i s-a iertat.
Cu cât mai mult ne păstrăm inima curată cu atât mai mult vom arăta că
aparţinem Miresei care va fi “fără pată şi fără zbârcitură”.
Cu cât iubim cearta şi nu pacea, cu atât mai mult lăsăm lăstarii firii în
viaţa noastră şi ne asemănăm cu Fariseii care au iubit certurile de vorbe
Cu cât suntem mai mândri, cu atât ne asemănăm cu Nebucadneţar
care a trebuit să fie trântit şi să cadă greu pentru ca să se întoarcă.
Cu cât mai mult arătăm ca lumea din jurul nostru şi oamenii nu văd în
noi că aparţinem unei alte Împărăţii, cu atât mai mult suntem în pericol de a ne
pierde puterea de a săra.
Bucuria noastră vine din cunoaşterea faptului că viaţa ne este
importantă, că înseamnă ceva, că putem contribui scopului pentru care am fost
creaţi, şi că aducem plăcere şi onoare lui Dumnezeu! “Da, inima noastră îşi
găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt” (Ps 33:21)
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FEMEIA

SLUJIREA ÎN FAMILIE, ÎN BISERICĂ ŞI
ÎN COMUNITATE

Ce înseamnă a sluji din punctul de vedere a unei
tinere, a unei mame, a unei soţii sau a unei bunice?
Câteva din aceste aspecte au fost discutate în cadrul
părtăşiei surorilor din luna ianuarie:
îşi zideşte casa!
1. Slujirea este o poruncă - Biblia nu o tratează ca şi
o recomandare sau o sugestie şi mai mult decât atât:
Prov 14:1
nu ne pensionează!
2. Dumnezeu ne echipează - El nu ne dă o slujbă
fără a ne echipa pentru slujirea la care suntem
chemate. Trebuie să slujim în ceea ce El ne cheamă.
Altfel, ea poate deveni sudoare omenească, înseamă
a fi doar ocupată, şi în timp poate deveni o povară.
Lucrarea mea poate fi făcută cel mai bine de mine,
pentru că mi-a fost încredinţată MIE. De aceea şi talentele mele şi cariera mea
trebuiesc puse în slujba Domnului!
3. Slujirea implică jertfă şi disciplină - Să nu aducem Domnului o jertfă care
să nu ne coste. Copiii noştri ne văd atitudinea şi dacă noi facem o lucrare de
mântuială, ei vor aduce şi mai puţină jertfă şi disciplină.
4. Slujirea trebuie făcută cu pasiune şi cu bucurie - De multe ori putem fi
descurajate din cauza oboselii, a criticilor, a lipsei de apreciere, etc
5. Slujirea trebuie să fie făcută cu calitate - Să nu aducem o jertfă uşuratică,
şchioapă, bolnavă sau oloagă. Dumnezeu face toate lucrurile perfecte, este
un Dumnezeu al excelenţei. Noi suntem imperfecţi, dar asta să nu ne
împiedice să aducem cea mai bună calitate în slujire.
6. Slujirea trebuie făcută cu smerenie şi dragoste - Nu slujim ca să ne dăm
în evidenţă sau să ne elevăm. De aceea lucrarea făcută pe echipe, cu aceeaşi
viziune, este foarte eficientă. Ucenicii mergeau întotdeauna în doi.
7. Slujirea trebuie făcută cu post şi rugăciune - Domnul Isus postea şi se
ruga nopţile pentru succesul lucrării din timpul zilei. Ana avea 84 ani şi era
nelipsită de la Templu, stăruind în post şi rugăciune. Aceste două caracteristici
asigură succesul spiritual al slujirii, indiferent de vârstă.

înţeleaptă

NU UITAŢI! Următoarea părtăşie este pe 21 Februarie!

Corul mixt a re-început repetiţiile sâmbăta la 6:30PM
Corul bărbătesc are repetiţie sâmbătă 21 Feb la 6:30PM
Fr. Dan Paul va fi plecat la conferinţa păstorilor în Florida
între 12-16 Februarie
Părtăşia surorilor are loc sâmbătă 21 Februarie la
10:00AM
Adunarea generală a Bisericii are loc pe 22 Februarie la
sfârşitul serviciului de dimineaţă
Februarie 2015

IDENTITATEA CURATĂ, BIBLICĂ
În această eră şi în timpurile pe care le
trăim azi, a fi bărbat şi a fi femeie au devenit din
păcate două concepte foarte distorsionate. Acest
fapt a devenit cu mult mai relevant în ultimele 2-3
decenii, şi aceasta din cauza mai multor factori.
Cultura, presiunea de grup, diferite mişcări, unele
schimbări dramatice în perspective, toate au contribuit la acest rezultat.
Ştim cu toţii că adevăratul motiv şi cel mai
mare factor în a accepta o identitate greşită în orice
aspect este PĂCATUL. Ca şi tineri, noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu în căutarea voiei Sale. Când
Dumnezeu ne-a creat bărbaţi şi femei, El a avut un
plan specific, clar şi sfânt.
În acestă perioadă noi studiem modelul, proiectul original al lui Dumnezeu cu privire la noi ca şi
tineri. Vrem să creştem în maturitate în Cuvânt,
astfel încât să înţelegem ce înseamnă să devenim
bărbaţi şi femei care să trăim în evlavie în această
societate în continuă schimbare.

Cum îşi va ţine

TÂNĂRUL
curată cărarea?
Îndreptându-se
după
Cuvântul Tău!
Psalm 119:9

Dumnezeu Creator si Rascumparator
Cum intelegem cine ne-a creat?
Cum intelegem rascumpararea?
La Scoala Duminicala, noi acum invatam ca
Dumnezeu ne-a creat si ca El ne-a facut sa
fim asa cum suntem.
Si vrem sa raspundem la cateva intrebari:
* Ce inseamna ca suntem pierduti?
* Cum am ajuns sa fim pierduti?
* De ce a trebuit sa fim rascumparati?
* Cine ne-a rascumparat?
Multumim tuturor celor care
ne ajuta sa intelegem!

COPII
ascultaţi de
părinţii voştri
în
toate lucrurile
căci lucrul acesta place Domnului!
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