LA MULŢI ANI!
Cristina Brânda, Viorica Floruţa, Matthias Fotea,
Florica Florian, Maria Micşa, Eunice Vãduva,
Maria Iela, Jessica Gavriş, Nela Moga,
Florica Ana, Elizabeth Mortura,
Angela Ghiorghie, Paul Lungu, Flore Moţiu,
Simina Ghiorghie, Jennifer Sâtnic, Bogdan Toderuţ

APRILIE
CRISTOS
A ÎNVIAT!
Staţi gata dar, având MIJLOCUL ÎNCINS cu

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

Pentru cei care nu mai sunt cu noi la închinare
Pentru sãnãtatea spiritualã a familiilor din bisericã
Pentru cei care s-au ridicat pentru botez

Activitãţi şi anunţuri:

Servicii divine:
Serviciile de Paşti:
ACTIVITÃŢI:
Cor mixt repetiţii:

miercuri 6:30 PM, duminicã 9:30 AM şi 5:00 PM
Vinerea Mare (CINA)
Sãrbãtoarea Învierii

18 aprilie, 7:00 PM
20 aprilie, 9:30 AM si 5:00 PM
21 aprilie, 7:00 PM

- miercuri, 2 şi 9 aprilie 7:30PM
- vineri, 18 aprilie 8:30 PM dupã serviciul de închinare

Cor bãrbãtesc:

- repetiţie, sâmbãtã, 26 aprilie 6:30 PM
- program, duminicã, 27 aprilie

Tineret:

studiu - vineri 7:00 PM
repetiţii - duminicã 12:15PM, vineri dupã studiu
Easter breakfast - duminicã 20 aprilie, 8:00AM
Activitãţile sunt postate pe panoul din holul bisericii

Pãrtãşia surorilor:

sâmbãtã, 5 aprilie, 10:00 - 12:00

Pãrtãşia familiilor:

sâmbãtã, 26 aprilie, 10:00 - 12:00

Catichezã:

duminica 10:00AM

ADEVÃRUL
În timpul cinei, Isus “...S-a sculat de la masã, S-a dezbrãcat de hainele Lui,
a luat un ştergar şi S-A ÎNCINS cu el. Apoi, a turnat apã într-un lighean şi a
început sã spele picioarele ucenicilor şi sã le şteargã cu ştergarul cu care era
încins”
Ioan 13:4-5
On this, their final night, they bicker and they fight...
Still, they are slaves to men ...but not yet slaves to Christ!
He would give up on words, too tired to speak...
So He took up the towel, and washed their filthy feet!
He took a loaf of bread, He broke it, and He said:
“Take this: My body, ...and remember Me!”
He took the final cup, and as He raised it up:
“This covenant is new: My blood... poured out for you!”
He is the slave who always serves Himself
And makes of Himself the final meal,
Lived out in flesh, so we could see!
Tell me: How much more a servant could He be?...
He is the wine and bread... Too much to comprehend!
He leads us from His knees, and serves us as a friend.
In time, they’d finally hear the message made so clear:
Who is the greatest one? It is God’s Servant Son!
The arguments just melt away,
And there was nothing more that they could say!
A wordless lesson, that could set them free...
Tell me: How much more a servant could He be?...
How much?... How much more a servant could He be?...
Michael Card
Cleveland Romanian Baptist Church

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

Mijlocul - ADEVÃRUL

În conceptul creştin, în paradigma cunoaşterii, ADEVÃRUL e realitatea absolutã a lucrurilor vãzute şi nevãzute despre lume şi viaţã. Şi pentru
cã ADEVÃRUL e rezolvarea şi cheia succesului în lupta spiritualã împotriva
uneltirilor diavolului, e foarte necesar sã cunoaştem câteva lucruri importante despre ADEVÃR.
1. Domnul Isus este ADEVÃRUL întrucât El s-a identificat prin cuvintele
“Eu sunt Calea, ADEVÃRUL şi Viaţa”(Ioan 14:6). Avându-L pe Domnul Isus ca
Domn şi Stãpân al vieţii noastre, având mijlocul fiinţei noastre încins cu
ADEVÃRUL, având pe buze Cuvântul Domnului autentificat de cuvintele
Psalmistului ”Temelia Cuvântului Tãu este ADEVÃRUL şi toate legile Tale cele
drepte sunt veşnice “ (Ps.119:160), vom putea sta în picioare împotriva Diavolului, pentru cã biruitor este Domnul în viaţa celor ce se încred în El.
2. Copilul Domnului trebuie sã trãiascã în ADEVÃR, ca unul “care
spune ADEVÃRUL numaidecât în Numele Domnului” (2 Cronici 18:15), şi se prezintã ca “un om care împarte drept Cuvântul ADEVÃRULUI”(I Tim. 3:15), având
mãrturia primitã de la Domnul Isus, “adevereşte prin aceasta cã Dumnezeu spune ADEVÃRUL”( Ioan 3:3). Copiii Sãi trebuie sã-I semene Lui, fiind plini de
bucurie şi de onoare cã au un aşa “Dumnezeu care L-a fãcut Domn şi Cristos pe
Domnul Isus…(Fapt. 2:36), în Numele Cãruia rãscumpãraţii Sãi pot stinge
sãgeţile arzãtoare ale Diavolului, pentru cã Domnul nostru Isus este Stãpân,
de neânvins, ”Invictas” cum spune latinul, pentru pãmânt şi eternitate.
3. Urmaşii Domnului trebuie sã fie închinãtori adevãraţi, dupã cuvintele “închinãtorii adevãraţi se vor închina Tatãlui în Duh şi ADEVÃR” (Ioan
4:23). Cei care petrec timp în rugãciune Îl vor cunoaşte tot mai mult pe
Dumnezeu. Cu cât Îl cunoşti mai mult pe Dumnezeu, cu atât Îi înţelegi mai
bine vocea şi nu vei putea fi dus în eroare de şoapta diavolului.
DECI:
fiind gata, având mijlocul încins cu ADEVÃRUL care e Domnul Isus,
trãind în ADEVÃR şi
fiind un închinãtor ADEVÃRAT, vom putea sta în picioare împotriva uneltirilor diavolului.
Fr. Petru Cocîrţeu

ADEVÃR
concordanţa între
cunoştinţele noastre şi
realitatea obiectivã
Real, realitate……
Adevãrul Suprem este Isus Cristos, care poate sã spunã despre Sine
Însuşi ‘Eu sunt Calea, Adevãrul şi Viaţa”(Ioan14:6a)
Fiecare dintre noi a încercat sau încã mai încearcã sã explice Adevãrul
din punctul lui de vedere, pe baza a ceea ce simte, pe baza a ceea ce a auzit,
sau funcţie de felul în care a fost afectat de ceva sau cineva.
Cred ca în lumea noastrã riscul de a fi ceva şi a pretinde cã suntem
altceva, are de a face foarte mult cu ceea ce am dori sã fim şi nu cu ceea ce
suntem de fapt. Spun asta bazat pe toate trãirile şi intâmplãrile sau chiar intersectãrile cu oameni ale caror viaţã este plinã de dorinţa de se ridica la
standardele trasate de Domnul Isus Cristos, şi realitatea eşecurilor zilnice în
care se zbat. Toţi dorim sã avem libertatea de a fi sinceri, dar cenzurãm
adevãrul de dragul cauzei, sau, poate cã fãrã sã ne dãm seama de duplicitate,
trãim dupã standardele noastre crezând cã acestea sunt sau reprezinta
Adevãrul.
Adevãrul este cã şi eu, ca şi ceilalţi oameni, caut adevãrul şi mã izbesc
de pereţii convenţionalismului spiritual în care am cãzut, cel puţin o parte
dintre noi. Toţi avem rãspunsul teologic la întrebarea: “ Ce este adevãrul?”,
dar avem dificultãţi în a fi transparenţi şi în a-l exprima prin gesturi de
dragoste şi cãldurã, în relaţiile cu oamenii din jurul nostru.
Efeseni 4:25-26 “De aceea , lãsaţi-vã de minciunã: “Fiecare dintre voi sã spunã
aproapelui sãu adevãrul”, pentru cã suntem mãdulare unii altora. “Mâniaţi-vã şi nu
pãcãtuiţi.” Sã nu apunã soarele peste mânia voastrã”
Adevãrul care are puterea de a ne face liberi stã în trãirea noastrã în
Cristos şi în pãrtãşia cu Dumnezeu Tatãl. Adevãrul spus cu Blândeţe şi în
Dragoste are cele mai spectaculoase şi vindecãtoare rezultate dacã alegem sã
trãim aşa cum ne-a poruncit El.
Fie ca ADEVÃRUL sã ne elibereze şi fie ca Jertfa lui Cristos sã
însemne Viaţã pentru fiecare dintre noi, spre creştere în relaţiile dintre noi!
Sr. Angela Dumitrãşcuţã

