LA MULŢI ANI!
Floare Restea, Maria Baloni, Angela Gavris,
Adina Chirla, Vasile Guler, Abigail Mortura,
Gheorghe Tarla, Simona Vidican, Viorel Todut,
Samuel Costiuc, Silvia Petrascu, Florica Vidican,
Dina Toderut, Alex Moga, David Popa, Jonathan Gavris,
Allison Popa, Eva Paul, Gavril Gavris, Francisc Krizbai,
Iemima Restea, Emilia Paul, Aron Benea, Nathan Vaduva

MOTIVE DE RUGÃCIUNE
Pentru mãrturia Bisericilor româneşti de pretutindeni
Pentru cei bolnavi, bãtrâni şi în nevoie
Pentru cei greu încercaţi prin boalã
Lista completã este afişatã în biroul Bisericii

Pentru sãnãtatea spiritualã a familiilor din bisericã
Pentru cei care s-au ridicat pentru botez

Activitãţi şi anunţuri:

Servicii divine: miercuri 6:30-7:30PM, duminicã 9:30-12:00 şi 5:00-7:00

Duminicã de post şi rugãciune: 23 Martie
Cor mixt:

repetiţii - miercuri 7:30PM şi sâmbãtã, 29 martie, 6:30 PM
misiune Camden - duminicã 30 martie 10:00 AM

Cor bãrbãtesc: repetiţie - sâmbãtã, 22 martie 6:30 PM
Tineret:

studiu - vineri 7:00-9:00 PM
repetiţii - duminicã 12:15-12:45 PM, vineri 8:15-10:00 PM
Conferinţa Misionarã - 14-16 martie, Charlotte, NC
program - duminicã 30 martie 5:00 PM

Binecuvântare: duminicã, 2 martie, programul de dimineaţã
- Gaius & Rachel Vãduva (Salomea Veronica)
- Adi & Lauren Bota (Oliver Adrian)
Musafiri:

- fr. Timiş - duminicã, 9 Martie

Schimbarea orei: sâmbãtã, 8 martie

ARMATURA
LUI DUMNEZEU

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.
Efeseni 6:12

MARTIE
ÎMBRÃCAŢI-VÃ!
Pentru luna martie, mesajul transmis este clar: ÎMBRÃCAŢI-VÃ! Însã
a ne îmbrãca, a pune orice hainã pe trupul nostru atât cel fizic cât şi cel spiritual, implicã doua situaţii diferite dar esenţiale. Aceste situaţii sunt: ori suntem
deja dezbrãcaţi, ori avem nevoie de haine in plus faţã de cele pe care le
purtãm. În acest context apar câteva întrebãri care sunt direct legate de
aceastã poruncã. Rãspunsul la aceste întrebãri este cunoscut în intimitatea
noastrã cu Dumnezeu:
Suntem deja îmbrãcaţi, sau suntem goi?
Dacã suntem goi - ştim care au fost hainele de care am fost dezbrãcaţi?
Dacã suntem îmbrãcaţi - cu ce suntem îmbrãcaţi?
Ce ne spune Biblia referitor la a ne dezbrãca şi la a ne îmbrãca?
Câte feluri de haine gãsim în Biblie?
Putem amesteca haine vechi şi haine noi în umblarea credinţei?
Când Cuvântul ne dã o poruncã, întotdeauna vom gãsi şi recomandãri
specifice în a ne ajuta sã împlinim porunca datã. Ce ne spune Biblia în
legãturã cu hainele pe care trebuie sã le dezbrãcãm? Gãsim cel puţin patru
lucruri de care ni se spune în mod specific sã ne dezbrãcãm, pentru cã atâta
timp cât le vom avea pe noi, nu vom putea îmbrãca nimic duhovnicesc şi curat. Armura nu poate fi purtatã peste haine întinate! Deci sã ne lãsãm:
De faptele întunericului - Romani 13:12
De omul cel vechi - Efeseni 4:22
De trupul poftelor - Coloseni 12:11
De puterea pãcatului - Rom 6:6
Fie ca, dezbrãcaţi de orice ne poate întina, “sã ne apropiem cu tot mai
multã încredere de scaunul harului ca sã cãpãtãm îndurare şi sã gãsim har,
pentru ca sã fim ajutaţi la vreme de nevoie” - Evrei 4:16
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ÎMBRÃCAŢI – VÃ
Deznodãmântul luptei spirituale având
implicaţii veşnice, sã îmbrãcãm toatã armura
lui Dumnezeu, ca sã rãmânem în picioare
dupã ce vom fi biruit totul.
Putem privi la cartea Efeseni prin prisma luptei spirituale care caracterizeazã
viaţa creştinã. Acum la sfârşitul cãrţii, Pavel se focalizeazã în mod specific asupra
ei, chemându-ne sã ne întãrim “în Domnul şi in puterea tãriei Lui” Efeseni 6:10,
îmbrãcând TOATÃ armura lui Dumnezeu, ca sã rãmânem în picioare dupã ce
vom fi biruit totul.
Dacã lupta nu ar fi pe viaţã şi pe moarte, îndemnul lui Pavel ar putea fi luat
cu uşurinţã. Dar duşmanul dã târcoale ca un leu, cãutând – nu pe cine sã sperie –
ci pe cine sã înghitã. De aceea nici o piesã din armura lui Dumnezeu nu trebuie
neglijatã. Dumnezeu ne-a chemat nu la credinţã, ci la ascultarea credinţei.
Aşadar, implicarea noastrã în lucrarea Împãrãţiei nu este obţionalã, ci obligatorie.
De aceea trebuie sã ne încãlţãm cu Râvna Evangheliei pãcii, cãci doar cei implicaţi în lucrarea de împãciuire a Fiului lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Scutul Credinţei vii şi neprefãcute este cheia biruinţei. Credinţa este de folos
pentru ridicarea noastrã atunci când am cãzut, dar tot ea ne şi cupleazã la
resursele Cerului pentru a trãi o viaţã creştinã pozitivã. Coiful mântuirii este
cunoaşterea cãilor Domnului şi liniştirea care vine în urma faptului cã ne-am
plecat înaintea voii Lui, acceptând mântuirea în termenii pe care Dumnezeu i-a
hotãrât.
Ca lucrul acesta sã se poatã întâmpla, nu trebuie sã lãsãm din mânã Cuvântul, care este Sabia Duhului. Iar pentru ca în aceastã armurã sã nu ne simţim
împovãraţi de greutatea ei, trebuie sã facem în toatã vremea prin Duhul tot felul
de rugãciuni.
Aş vrea sã meditezi la câteva întrebãri sau sã le discuţi cu cei din casa ta:
▪ Care dintre domeniile vieţii sunt expuse uneltirilor diavolului?
▪ Când şi unde trebuie sã purtãm armura lui Dumnezeu?
▪ Cât de important este sã îmbrãcãm TOATÃ armura lui Dumnezeu?
▪ Care este de fapt pericolul şi cum se duce practic aceastã luptã?
▪ Ce înseamnã a îmbrãca armura lui Dumnezeu?
▪ Cu care dintre piesele armurii am probleme în a o înţelege şi în a o
îmbrãca?
▪ Unde simt şi cred cã sunt punctele mele vulnerabile?
Iatã de ce trebuie “sã TRÃIM pentru Dumnezeu LUPTÂND împreunã cu EL şi sã
LUPTÃM pentru Dumnezeu TRÃIND împreunã cu EL”
Fr. Lucinel Dumitrãşcuţã

ÎMBRÃCAŢI-VÃ cu
TOATÃ ARMÃTURA LUI DUMNEZEU…
Efeseni 6:11
În epistola cãtre Efeseni, gãsim o bogatã revelare a
binecuvântãrilor personale, care impune o responsabilitate şi o purtare cu credincioşie (lui Pavel i-a fost dat un
ţepuş în carne, ca sã nu se umfle de mândrie).
În momentul în care gustãm prin credinţã aceste binecuvântãri, se ridicã
împotriviri ale duşmanului; de aceea este necesar sã ne îmbrãcãm cu toatã
armãtura lui Dumnezeu pentru a putea ţine piept vrãjmaşului. Nu-i o luptã a
cãrnii şi a sângelui, ci împotriva stãpânirilor acestui veac, împotriva duhurilor
rãutãţii. De aceea, sã fim tari în Domnul şi nu în noi înşine. Nici o parte a
armãturii nu are voie sã lipseascã, pentru cã atunci duşmanul gãseşte locul
ne-înarmat şi nu putem rezista la împotrivirile lui.
Atunci când mergem într-o cãlãtorie sau excursie, mai înainte ne vom
pregãti cu ce avem nevoie. Când poporul lui Israel s-a pregãtit pentru ieşirea
din Egipt, fiecare trebuia sã aibã: mijlocul încins, toiagul în mânã şi
încãlţãmintea în picioare.
▪ Mijlocul încins înseamnã sã fii desprins de tot ce înconjoarã şi care poate fi
un obstacol.
▪ Toiagul în mânã este simbolul unui popor cãlãtor.
▪ Încãlţãmintea în picioare are semnificaţia de a fi gata.
Sã ne ajute Dumnezeu ca aceste semne sã se vadã prin pribegia noastrã prin pustiul acestei lumi, şi sã “dãm la o parte orice piedicã, şi pãcatul
care ne înfãşoarã aşa de lesne” Evrei 12:1. “Nici un ostaş nu se încurcã cu
treburile vieţii dacã vrea sã placã celui ce l-a scris la oaste” 2 Tim. 2:4 “Staţi
gata dar, având mijlocul încins cu adevãrul, îmbrãcaţi cu platoşa neprihãnirii”
care înseamnã un suflet curat care nu are nimic sã-şi reproşeze. Prin ea
putem sã ne apãrãm de sãgeţile arzãtoare ale celui rãu.
Prin moartea Domnului Isus, puterea satanei a fost învinsã, de aceea nu
are nici o posibilitate de a se atinge de mântuirea noastrã. Cum putem sã ne
împotrivim celui rãu? Prin a privi ţintã prin credinţã şi a pune în practicã faptul
cã Domnul a biruit. Prin propria noastrã putere nu putem, de aceea suntem
îndemnaţi: “Întãriţi-vã în Domnul şi în puterea tãriei Lui” Efeseni 6:10
Avem nevoie de toatã armãtura lui Dumnezeu pentru a fi biruitori în ziua
cea rea, şi astfel vom rãmâne in picioare.
“Nãdãjduim şi credem cã Cel care ne-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta” I Tesaloniceni 5:24
Sr. Eva Barac

