Ce facem? Vom folosi această oportunitate, sau vom sta
nepăsători? “Ascultă fiule şi fii înţelept, îndreaptă-ţi inima pe calea cea
dreaptă” Prov23:19. Pe calea cea dreaptă nu putem merge fără Domnul
Isus, fără călăuzirea Duhului Sfânt.
Apropierea de Domnul este primul pas la care va îndemn, dragii
mei, la acest nou început de an şcolar. “Un om credincios este năpădit de
binecuvântări” Prov28:20. Pentru toţi copiii şi tinerii Bisericii Domnului din
Cleveland, le doresc un an nou şcolar plin de realizări şi binecuvântări din
partea Domnului !
Alex Ghiorghie

“Dumnezeu este Împărat peste tot pământul!
Cântaţi o cântare înţeleaptă!” Ps. 47:7
“Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să
mărim Numele Tău, Preânalte!” Ps. 92:1
Pentru cei care slujesc în corul Bisericii şi în
special fr. Dan Moga, sr. Rachel Văduva şi fr. Tavi Pere, dorim ca binecuvântarea Domnului să fie peste ei şi peste familiile lor!
Anunţăm cu bucurie că fratele Nelu Rediş va fi din nou cu noi, de
data aceasta pe o perioadă de 3 luni, începând din Septembrie până în
Decembrie. Ne bucurăm să slujim Domnului împreună şi să ne pregătim să
slăvim pe Domnul în sărbătorile care ne stau în faţă!

LA MULŢI ANI!
Estera Popa, Ilie Paul, Dan Bebeto Barbinţa,
Radu Ghiorghie,Odalys Olcean, Dan Paul,
Horaţiu Lungu, Mioara Pop, George Călătean,
Luca Vidican, Maria Fotea, Ileana Mureşan,
Maria Guler, Tavi Pere, Marcus Bunta,
Matei Reştea, Petru Cocîrţeu, Magda Lungu,
Alexandra Văduva, Viorel Barac, Nelu Molcuţ,
Claudia Olcean, Elisabeta Văduva, Rachel (mică) Văduva

SUBIECTELE ŞCOLII DUMINICALE
Moartea şi învierea Domnului Isus Cristos
9/6

Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu

Marcu 15:33-41

9/13

Un semn care va stârni împotrivire

Luca 23:26-49

9/20

Dăruirea Fiului

Ioan 3:16-17

9/27

A murit pentru noi ca să trăim împreună cu El I Tes 5:1-11

Te rugăm, Tată, pentru...
curăţie în relaţia cu Tine şi putere pe cale
a folosi darul spiritual pe care îl avem
toţi cei implicaţi în slujire în orice fel
cei care nu mai sunt cu noi la închinare
cei încercaţi şi cei bolnavi
copii, tineri, adulţi, bătrâni, familii
mărturia Bisericii din Cleveland
cei persecutaţi pentru Numele Tău

După o vară cu bucurii şi tristeţi, ne adunăm din
nou în jurul Cuvântului la studiu şi rugăciune. După ce
am studiat la începutul anului care este rolul nostru în
slujirea bisericii şi a familiei ca soţii şi mame, în
Septembrie ne vom întâlni cu tinerele care trec prin
perioada marilor alegeri şi decizii. Unele decizii pe care le
facem în această perioadă ne pot afecta viitorul, viaţa, cariera, viitoarea
familie, şi chiar veşnicia.
Principiul biblic e clar: tot ceea ce “semănăm” acuma, vom “culege”
în termen mai scurt sau mai lung. Invităm toate tinerele (doar tinerele) la o
discuţie deschisă, interactivă, despre marile decizii: “Alege înţelept!”

Sâmbătă, 19 Septembrie, ora 10AM
Simona Vidican
Cleveland Romanian Baptist Church
581 E. Ridgewood Drive

Seven Hills, OH, 44131

clevelandrbc@gmail.com

Tel: 216-642-3131

www.clevelandrbc.org

UN NOU ÎNCEPUT…

Vacanţa este un bun prilej prin care
copiii pot descoperi noi comori în Cuvântul lui
Dumnezeu. Şi în acest an, Şcoala Biblică de
vacanţă a creat posibilitatea ca toţi copiii să fie
atinşi de dragostea lui Dumnezeu, fie prin Cuvânt, fie prin relaţii sau jocuri, în aşa fel încât să
poată trăi diferit.
Tema centrală a fost “Campioni
pentru Dumnezeu“, având ca motto versetul
din prima carte a Corintenilor 9:24, care spune:
“Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare,
toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul?
Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul!”
Copiii bisericii, dar şi prieteni ai acestora, s-au închinat Domnului prin rugăciuni,
cântări, respectiv ascultarea Cuvântului Sfânt.
A fost un timp binecuvântat în care copiii s-au
bucurat în Casa Domnului, iar noi, ca lideri,
ne-am bucurat alături de ei!
Alex Pop

“La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu
Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.
El era la început cu Dumnezeu.” Ioan 1:1-2.

Dacă n-ar fi fost acest început acordat nouă de către Cel ce era la
început, toate începuturile noastre n-ar fi existat. Astăzi suntem în faţa unui
nou început. Mulţi dintre copiii şi tinerii bisericii au început un nou an şcolar.
Un nou început, necunoscut pentru noi, plin de noi provocări, de neprevăzuturi, de noi realizări sau încercări. De fapt, este un nou început pentru noi
toţi, pentru întreaga biserică. Ne dăm seama de importanţa acestui nou început?
Suntem obişnuiţi să dam sfaturi, să-i îndrumăm pe copiii sau nepoţii
noştri, după care îi trimitem la şcoală. Haideţi ca în acest nou an şcolar să
mergem şi noi cu ei, însoţindu-i cu rugăciunile noastre, ca:
- Dumnezeu sa le dea înţelepciune “Pentru cel înţelept cărarea vieţii duce în sus“
Prov15:24 şi “Un fiu înţelept este bucuria tatălui său” Prov.15:20.
- Dumnezeu să le păstreze inima curată “Păzeşte-ţi inima mai mult ca orice”
Prov4:23.

- Dumnezeu să-i păstreze neprihăniţi pe Calea Lui “Cel neprihănit nu se va
clătina niciodată” Prov10:30.

- Să îşi aducă aminte de Dumnezeu şi să înceapă ziua cu El “Dar adu-ţi
aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale” Ecles 12:1

On Friday, August 14th, 2015, the
youth and children of our church both participated in a fun, Christ-centered day of Vacation
Bible School. The theme for this VBS was
"Champions for God," based of the verse
from I Corinthians 9:24.
We began the day with an "Opening
Ceremony" that included songs and prayer.
Throughout the day, we played games, did
crafts, and listened to a lesson from God's
Word.
The kids were split up in four teams that
represented 4 countries: India, Malaysia, Kenya, and Greece. The leaders shared information about missionaries from each country to
their teams. Together, we were able to pray
that God will help them in their ministry wherever they were located.
Overall, we had a great time and cannot wait until next year!
Abi Paşca

- Să trăiască în smerenie şi în frică de Domnul “Răsplata smereniei, a fricii de
Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa “ Prov 22:4

La fel ca şi noi, copiii şi nepoţii noştri au nevoie de rugăciune. Să-i
învăţăm să se roage, nu doar o înşiruire de cuvinte, ci în raport cu situaţiile
în care se află şi cu nevoile lor. Acest nou an şcolar este mai deosebit decât
ceilalţi ani. Au avut şi au loc tot felul de evenimente total neprielnice pentru
copiii şi tinerii bisericii. Responsabilităţile părinţilor sunt multiple: educaţia
creştină a copiilor, învăţătura Biblică, grija şi îndrumarea lor spre un viitor cu
Domnul, să petreacă timp cu copiii, să le arate dragoste aşa cum
Dumnezeu Îşi arată faţă de noi dragostea Sa, însă nu doar în weekend ci în
fiecare zi. De la o anumită vârstă, părinţii au anumite aşteptări din partea
copiilor.
În Cartea Proverbelor 23:15-26, un părinte îşi deschide inima faţă de
copilul său, de acum un tânăr, şi-i spune ce ar dori să vadă în viaţa lui.
Dragi tineri, citiţi pasajul acesta cu luare aminte. Aceleaşi lucruri le doreşte
şi Dumnezeu de la voi. El ne-a iubit şi ne iubeşte. A dat pe singurul Său Fiu
pentru ca noi să avem un nou început… Avem posibilitatea, avem harul unui
nou început.
Continuare->
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