LA MULŢI ANI!
Eva Barac, Naomi Lancaster, Alin Brânda, Florin Chirilã,
Nadia Karaba, Alex Ghiorghie, Florin Florian,
Hannah Vãduva, Dorina Crãciunescu, Marta Paul,
Ciprian Sas, Ilie Mortura, Ioan Mihãilã, Aurel Sas,
Rachel Florian, Levi Vecleniţ, Ruth Cocîrţeu,
Maria Zeffer, Veronica Cocîrţeu, Vasile Vance,
John Jurcã, Lidia Sas, Olga Schuller, Laura Molcuţ

MOTIVE DE RUGÃCIUNE
Pentru mãrturia Bisericilor româneşti de pretutindeni
Pentru cei bolnavi, bãtrâni şi în nevoie
Pentru aceia care în aceste zile sunt greu încercaţi
Lista completã este afişatã în biroul Bisericii

FEBRUARIE
ARMATURA
DUHULUI

Cãci noi n-avem de luptat împotriva cãrnii şi sângelui,
ci împotriva cãpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stãpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor rãutãţii care sunt în locurile cereşti.

Pentru sãnãtatea spiritualã a familiilor din bisericã

Efeseni 6:12

Pentru cei care s-au ridicat pentru botez

Activitãţi şi anunţuri pentru luna Februarie:

Servicii divine: Miercuri 6:30-7:30PM, Duminica 9:30-12:00, 5:00-7:00 PM
Cor mixt:

repetiţii - Miercuri 7:30-9:00 PM

Cor bãrbãtesc: repetiţie - 15 Feb. 6:30-8:30 PM
program - 16 Feb.
Tineret:

studiu - Vineri 7:00-9:00 PM
repetiţii - Duminica 12:15-12:45 PM, Vineri 8:15-10:00 PM
program - Duminicã, 23 Feb. 5:00PM

Surori:

pãrtãşie - Sâmbãtã, 1 Feb. 10:00AM-12:00 PM
program - Duminicã, 2 Feb. 5:00 PM

Fraţi:

pãrtãşie - Vineri, 14 Feb. 7:00-8:00 PM

Familiile tinere: pãrtãşie - Sâmbãtã, 22 Feb. 10:00 AM
Musafiri:

Pastor Reynolds - Duminicã, 2 Feb. 5:00 PM
fr. Paul Marica (România) - Duminicã, 9 Feb.

Adunare Generalã anualã:

Duminicã, 23 Feb., serviciul de dimineaţã

Efeseni 6:13-17
Într-o lume plinã de pãcat şi de oportunitãţi pentru un tânãr de a cãdea, parcã
cuvintele apostolului Pavel din epistola cãtre Efeseni rãsunã tot mai clar şi
mai limpede de-a lungul secolelor şi ne întreabã: Sunteţi pregãtiţi de luptã?
Pare a fi o întrebare banalã, considerând faptul cã trãim într-o ţarã unde ne
bucurãm de pace.
Dar... Este oare pace?... Zilnic este un rãzboi pentru a cuceri minţile
urmãtoarei generaţii, adicã: ALE TALE, TINERE!
▪ Eşti pregãtit sã lupţi în acest rãzboi, şi sã fii victorios?
▪ Ai lucrurile necesare pe care Pavel le enumerã pentru a intra în luptã?
▪ Eşti tu oare încins la mijloc cu adevãrul cã Hristos a murit pentru tine, şi sã
umbli în fiecare zi îmbrãcat în neprihãnire?
▪ Ai tu scutul credinţei? Şi ţi-ai acoperit capul cu coiful mântuirii?
▪ Ai luat sabia Evangheliei? Te-ai deprins oare sã o mânuieşti cu convingere?
E timpul pentru noi sã intrãm în luptã, şi acesta nu o putem face oricum!
Armata lui Hristos cere disciplinã. De acea, îmbracã-te în armura Duhului
şi prinde curaj, aducându-ţi aminte ce i-a Domnul lui Iosua: “întãreşte-te numai şi îmbãrbãteazã-te, lucrând cu credincioşie … nu te abate de la ea nici la
drepta, nici la stânga, ca sã izbuteşti …” (Iosua 1:7)
Fr. Gabriel Chelbezan
Cleveland Romanian Baptist Church

581 E. Ridgewood Drive
Seven Hills, OH, 44131
Tel: 216-642-3131
clevelandrbc@gmail.com
www.clevelandrbc.org

LUPTA SPIRITUALÃ şi ARMÃTURA DUHULUI
Lupta spiritualã ne este descrisã foarte detaliat în epistola
apostolului Pavel cãtre Efeseni. Acolo, el avertizeazã credincioşii cã de fapt ei au de luptat “nu împotriva cãrnii şi a sângelui”, ci împotriva lui satan, generalul întunericului, şi împotriva
armatei lui nevãzute. Aceastã luptã se dã în domeniul spiritual,
însã este experimentatã de sfinţi în viaţa zilnicã.
Scopul: Atacurile lui satan au scopul de a cauza cãderea şi nimicirea noastrã. Având în vedere cã e vorba de suflet şi veşnicie, fiecare dintre noi avem
responsabilitatea de a trata lupta aceasta într-un mod foarte serios.
Strategia: Apostolul Pavel ne face cunoscutã strategia diavolului în Efeseni
cap 6: uneltirile (v.11) şi sãgeţile arzãtoare (v.16). “Uneltirile” sunt schemele,
planurile pregãtite de satan specific pentru fiecare dintre noi conform slãbiciunilor noastre, şi pe care le aplicã cu multã viclenie şi perfidie. ”Sãgeţile
arzãtoare ale celui rãu” sunt armele de atac. Ele au scopul de a distruge, de
a incendia mintea şi viaţa noastrã. Una dintre aceste sãgeţi poate fi pofta (sau
poftele) firii nestãpânite, poftã care arde în noi şi luptã împotriva noastrã. De
acea e important sã avem în stãpânire tot trupul folosind scutul credinţei ca
armã de apãrare împotriva sãgeţilor arzãtoare. Împreunã, aceste douã duc la
ceea ce apostolul Pavel numeşte “ziua cea rea” (v.13). Cred cã toţi suntem
familiari cu fraza “I had a bad day”. “Ziua cea rea” este de fapt ziua, sau zilele
când schemele şi planurile diavolului sunt simţite de noi într-un mod intens.
Soluţia: Cu toate acestea, apostolul Pavel spune cã fiecare credincios are
datoria sã “rãmânã în picioare” în urma acestei lupte, prin a se echipa într-un
mod bine determinat şi pregãtit de Dumnezeu. În lunile care urmeazã vom
studia armãtura Duhului, care este cel mai sigur mod de apãrare şi de biruinţã
al credinciosului.
Înaintãm prin credinţã, pentru cã Domnul este scutul nostru!
Ce ne poate face cel rãu?
Pastor Dan Paul

LUPTA CREŞTINULUI:
TRIUMF SAU CÃDERE
Lupta interioarã pe care o ducem în viaţa noastrã de
creştin se datoreazã dorinţelor noastre şi a ispitelor
la care suntem supuşi. De câte ori nu ne-a venit un
gând de a ne rãzbuna, sau de a face rãu celor care ne-au
supãrat pentru cã ne-au spus cuvinte care nu ne-au plãcut, sau chiar ne-au
jignit pânã la lacrimi? (Iacov 1:20 ”cãci mânia omului nu lucreazã neprihãnirea
lui Dumnezeu”) În lipsa unei legãturi strânse cu Dumnezeu, lipsindu-ne trãirea zilnicã a Cuvîntului, avem cãderi - pentru cã nu avem gândurile sfinte ale
Duhului în momentele acelea. Domnul Isus ne spune: Eu sunt Calea,
Adevãrul şi Viaţa… În viaţa noastrã de creştini am auzit multe predici şi
îndemnuri cum sã devenim un “om nou care trãieşte dupã îndemnurile
Duhului şi nu a firii” (Romani 8:1)

Practicarea atât de simplã a ceea ce citim în Scripturã înseamnã
foarte simplu proclamarea lui Dumnezeu în vieţile noastre (Rom. 8:9 “Voi însã
nu mai sunteţi pãmânteşti ci duhovniceşti, dacã Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevãr în voi”…) Gândirea pãcãtoasã sau fireascã locuieşte în mintea
omului, sau putem spune în psihicul omului, şi aceastã fire se manifestã în
vrãjmãşie cu Dumnezeu. Mintea noastrã se hrãneşte cu ceea ce este spiritual, iar faptele izvorâte din inima noastrã sunt întruchiparea materialismului.
Când inima noastrã este plinã de lucruri pãmânteşti, mintea se goleşte şi îşi
pierde preocuparea primordialã de a fi connectatã cu lumea lui Dumnezeu.
Ca şi copil, nu am fost crescutã sau educatã în
spirit creştin dar pot sã spun cã dezbrãcarea de caracterul firesc este o luptã în fiecare zi. Ce fel de luptã? O
luptã care vine din ambiţiile şi dorinţele noastre din
natura omeneascã. Însã, ancoraţi în adevãrul lui
Dumnezeu, suntem biruitori asupra tuturor lucrurilor
care ne-ar putea fura pacea, liniştea, bucuria, mângãierea, şi adevãrul pe care l-am îmbrãţişat şi câştigat prin credinţa în jertfa
Domnului Isus.
Sã nu ne lãsãm înşelaţi de atacurile celui rãu (Apocalipsa 12:10 “…
pârâşul nostru care zi şi noapte pârã înaintea Dumnezeului nostru”) care
atunci când cãdem în lupta cu tentaţiile ne ţine sub influenţa depresiei,
apãsaţi de sentimentul de vinovãţie, a greşelilor, a regretului sau disperãrii
prin amintirea pãcatelor. Creştinii care îşi trãiesc viaţa sub influenţa acestor
sentimente stau robi diavolului, cu o imagine cã nu mai este scãpare la limanul libertãţii Domnului Isus.
Diavolul poate câştiga teren în viaţa noastrã din cauza lipsei noastre
de atenţie la planurile pe care le facem, la deciziile pe care le luãm, la preocuparile noastre şi la plãcerile în care alegem sã trãim, etc. În Ioan 8:44 diavolul este numit “ucigaş şi tatãl minciunii”. Diavolul nu are coarne; ci mai
degrabã, este ceva ce dã satisfacţie şi împlinire materialã, gata sã ne facã
robi ai plãcerilor noastre. Galateni 5:16 scrie pentru folosul nostru: ”umblaţi
cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pãmânteşti”. Este o luptã care
trebuie cîştigatã de creştini. Rolul diavolului este sã ne orbeascã, şi sã nu
deosebim lucrurile în folosul lui Dumnezeu. Dedicarea şi trãirea Cuvântului
vor fi armele creştinilor în aceastã luptã.
De asemenea, când noi creştinii facem fapte bune dar ne lãudãm cu
ele şi primim lauda oamenilor, ni se îngâmfã inima şi ne punem mai presus
de alţii - dând loc îngâmfãrii şi mândriei inimii (Coloseni 3:17 “şi orice faceţi,
cu cuvântul sau cu fapta, sã faceţi totul în numele Domnului Isus…”)
Dumnezeu ne îmbãrbãteazã şi garanteazã în Cuvântul Lui din Isaia
54:17: “Orice armã fãuritã împotriva ta va fi fãrã putere; şi pe orice limbã care
se va ridica la judecatã împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moştenirea
robilor Domnului, aşa este mântuirea care vine de la Mine, zice Domnul”.
Şi totul este posibil când declarãm ”AL DOMNULUI SUNT!!”
Sr. Mioara Pop

