LA MULTI ANI!
Cosmin Cocirteu, Narcis Pasca, Damaris Pasca,
Iris Veclenit, Rachel Vaduva, Pavel Popa,
Gabriel Vaduva, David Lancaster,
Petru Ana, Floare Ghinga, Magda Gaspar,
Mitica Pop, Laura Toderut, George Dimitrie,
Viorel Florian, Maria Chirla, Dan Moga,
Cristian Gavris, Iosif Popa, Romulus Jurca,
Elena Vidican, Viorel Paul

“Cine rãmâne în Mine şi în cine rãmân Eu, aduce MULTÃ ROADÃ,
cãci despãrţiţi de Mine nu puteţi face nimic!” Ioan 15:5

Roada Duhului,
dimpotriva,
este...
ÎNFRÂNAREA

“De aceea si Eu va spun: cereti, si vi se va da; cautati,
si veti gasi; bateti, si vi se va deschide” Luca 11:9
Mijlocirea unii pentru altii da putere, schimba vieti,
aduce unitate, intareste mainile obosite si genunchii
slabanogiti. Rugaciunea deschide zagazurile Cerului
pentru ca Domnul sa reverse belsug de binecuvantare.

POFTELOR

NOIEMBRIE 2013

Haideti sa continuam sa aducem inaintea Domnului cu
credinta si cu statornicie pe aceia dintre noi care acum
trec prin incercari.

Multumiti totdeauna lui

Lista completa cu cei care au nevoie de rugaciune se
poate gasi in biroul Bisericii.

Dumnezeu Tatal pentru
toate lucrurile, in Numele
Domnului nostru

Ne stau in fata sarbatori cu greutate spirituala deosebita. In aceste timpuri,
diavolul da tarcoale si racneste ca un leu cautand pe cine sa inghita. Biserica
Domnului este atacata in mod deosebit in aceste timpuri, ca sa ne abata ochii
de la lucrurile care sunt cu adevarat de pret.
Haideti sa mijlocim pentru protectia Duhului asupra tuturor celor rascumparati.
Motive de rugaciune:
Biserica din Cleveland
Bisericile surori din Asociatie
Bisericile din toata lumea
Cei persecutati din cauza credintei lor, a marturiei lor si a statorniciei lor
Marturia celor credinciosi in fata celor care ne
privesc
Pentru intelepciune duhovniceasca in a ne re-evalua starea, acum cand ne
apropiem de un alt sfarsit de an

Isus Cristos!

Efeseni 5:20
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INFRANAREA POFTELOR
“Dar Mângâietorul, adica Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatãl în Numele
Meu, vã va învãta toate lucrurile, şi vã va aduce aminte de tot ce v-am spus
Eu”. Ioan 14:26
Duhul Sfant ne poate învãţa doar prin rodirea trãsãturilor Lui in viata
noastra. Ultima trãsãtura a Roadei Duhului Sfant este INFRANAREA
POFTELOR. Oare de ce aceasta trasatura este ultima? De ce nu a fost pusa
prima pe lista? Daca îmi infranez poftele si mi le supun, nu voi putea îndeplini
mult mai usor celelalte trãsãturi ale Roadei Duhului?... NU! În întelepciunea
Domnului nu este asa! Si diavolul stie perfect de bine acest lucru. De aceea
una din cele mai mari unelte ale sale, si din pacate cea mai eficienta metoda
prin care îi intineaza si îi inşealã pe credinciosi este POFTA!
Însuşi Domnul Isus, când a fost ispitit in pustie de diavolul, a fost ispitit
prin poftã. Si ispitele au avut ca obiectiv trei pãrţi importante şi vulnerabile ale
personalitãţii umane. Primul atac a fost in TRUP: I-a spus sã prefacã pietrele
în pâine şi sã mãnânce, pentru cã ştia cã Domnul postise 40 de zile si Îi era
foame. Dacã ne analizãm slãbiciunile, ne vom da seama cât de usor cãdem
la testul în trup. De câte ori nu cãdem pradã POFTEI trupului şi pãcãtuim?
Îmbuibarea, curvia, alcoolul, drogurile, sunt doar cateva din exemplele patimilor din zilele noastre. Şi toate sunt rezultatul POFTEI. Toate încep cu o
primã cãdere. Însã dupa prima greşealã, continuarea în pãcat parcã devine
tot mai uşoarã. Dl. Isus foloseşte cuvintele Scripturii ca sã respingã şi sã
biruiascã ispita. De aceea suntem indemnati sa cunoastem Cuvantul asa incat sa fim gata oricând sã dam socotealã de nãdejdea care este în noi.
Al doilea atac a fost în MINTE: dupã ce prima ispitã a fost biruitã prin
Scripturã, diavolul foloseste a doua ispitã chiar printr-un citat din Scripturã.
Îndemnându-L sa se arunce jos de pe strasina Templului, diavolul spune “El
va porunci ingerilor Sai sa vegheze asupra Ta; si ei Te vor duce pe maini, ca
nu cumva sa Te lovesti cu piciorul de vreo piatra”. Câtã viclenie! De fapt, el
nu citeaza textul correct! (Ps. 91:11-12). Câte pãcate rezultã din interpretarea
greşitã a cuvintelor Scripturii! Cât de periculoasa este tãlmãcirea Bibliei fãrã
curãţia şi dezlegarea Duhului! Apostolul ne atrage atentia asupra celor care
“îşi dau învãţãtori dupa POFTELE lor”… Mintea întinatã duce la înţelegeri şi
interpretãri greşite, iar Biblia nu mai e “dreptarul” învãţãturii sãnãtoase. Domnul Isus rãspunde din nou prin cuvintele Scripturii, si învinge ispita.
Al treilea atac a fost in SIMŢURI: ştiind cã Domnul Isus a venit în lume
ca sã rãscumpere lumea prin jertfã, necesarã ca sã plãteascã vina pãcatului,
diavolul Îi propune o cale mult mai scurtã şi uşoarã: sa i se inchine lui.
Simţurile! De câte ori nu cãdem pradã simţurilor noastre, interpretând multe
lucruri ca şi pe ceva care face sens din punctul nostru de vedere, însã care în
esenţa si originea lor sunt de fapt pãcat? De câte ori simţurile noastre ne-au
dus departe de scopul stabilit de Domnul pentru noi? Domnul Isus a biruit
aceastã ispitã tot prin Cuvânt!
POFTA este cea mai vicleanã unealtã a diavolului, şi se poate înfrâna
doar prin Cuvântul sfânt, pãstrat curat şi auzit clar!

MULTUMIRE
Începe-ţi ziua cu o mulţumire, Şi uită-te la răsărit, plin de uimire!
În deşteptarea zilei tu zâmbeşte, Fără să uiţi... cât Isus te iubeşte!
Priveşte fiecare floare zâmbitoare, Înveşmântată-n scumpa ei culoare
Şi încântat de-al ei parfum curat, Îl laudă pe Domnul Sfânt şi Preaînalt!
Munceşte, spulberând orice-ntristare - Şi-ncrede-te în El, fii veşnic tare!
Fii bucuros! Cu-o inimă senină, să creşti Frumos spre cer, doar în lumină!
Începe ziua şi cu o cântare... Şi bucură-te de raza de soare,
Fă-ţi inima mereu de ceruri plină, Isus să fie pacea ta deplină!
Începe-ţi ziua cu Cerescul Tată! Fii fericit... c-ai viaţă minunată!
Fă fapte bune, fii în acţiune! Petreci - mai mult cu Domnu-n rugăciune!
Simona Toma, “Clipe de Cer”

SARBATOAREA MULTUMIRII …
… este bucuria de a sti ca am fost mantuiti
… este bucuria de a sti ca pacatele ne sunt iertate
… este bucuria de a sti ca avem un indrumator
… este bucuria de a avea partasie cu Domnul
… este bucuria in siguranta pe care o avem in El
… este bucuria de a fi paziti sub aripile Lui
… este bucuria de a simti inima Tatalui batand pentru noi in dragoste
… este bucuria pentru fiecare zi in care bunatatile Domnului se innoiesc
… este bucuria in a ne numara binecuvantarile
… este bucuria in a sti ca tot ce avem sunt daruri nemeritate
… este bucuria in odihna Domnului
… este bucuria suspinului inaltat spre Cer chiar si in durere si in lacrimi
… este bucuria in biruinta Domnului Isus asupra pacatului
… este bucuria de a sti ca suntem ascunsi impreuna cu Dl. Isus in Tatal
… este bucuria ca avem un mijlocitor dupa voia lui Dumnezeu
… este bucuria ca Marele nostru Preot a fost ispitit ca si noi, dar fara pacat
… este bucuria de a sti ca pacatul a fost facut rob
… este bucuria in a sti ca pana si firele de par ne sunt numarate
… este bucuria de a sti ca pana si lacrimile ne sunt adunate in burduful Lui
… este bucuria in nadejdea vesniciei si a revederii

