20 Septembrie 2015

Împotriva
Curentului
„Ilie, tișbitul, unul din locuitorii Galaadului,
a zis lui Ahab: «Viu este Domnul, Dumnezeul
lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii
aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât
după cuvântul meu.»” (I Împ. 17:1)
Ilie a ales să stea lângă Dumnezeu
cu riscul că rămâne singur. De fapt, așa
era convins Ilie, că nu mai era nimeni
de partea Domnului decât el. Și totuși a
rămas statornic, neclintit în credință. O
țară întreagă a ales să urmeze pe Baal,
dar Ilie a rămas lângă Domnul. Iată ce
fel oameni folosește Dumnezeu,
oameni care sunt gata să se ridice împotriva întregii lumi dacă trebuie, cu orice
risc, cu orice pierdere, cu orice preț, dar să-și mărturisească plini de curaj
credința lor în Dumnezeul Cel Atotputernic și Adevărat.
Ahab și Izabela ticluiseră un complot mârșav să elimine din Israel credința în
Dumnezeu. Metoda lor este și azi metoda folosită de cel rău. Planul era făcut să
nu dea greș, și steagul necredinței să fluture peste cele zece seminții ale lui Israel.
Toate au mers bine până Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la palat. Dar să privim la
stratagema diavolească de atunci și de azi împotriva credinței:
1. Întâi, planul lor de distrugere a credinței a folosit templele păgâne cu
ceremonii fastuoase, ritualuri și dansuri sensuale, foarte atrăgătoare pentru tinerii
din Israel, mai ales că cele zece seminții rupte și separate de Iuda și Beniamin, nu
mai aveau sărbătorile de la Templul din Ierusalin. Templele păgâne erau de fapt
case de desfrâu. Slujbele la templele lor erau ceremonii de prostituție. Planul lui
Ahab de a îndepărta poporul de la credință a fost să-l facă să iubească păcatul, să
se înstrăineze de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, la curtea împărătească erau
450 de prooroci ai lui Baal și 400 de prooroci ai Astarteei. Aceștia trăiau pe
cheltuiala împăratului, erau salariații palatului. Se numeau prooroci, dar erau
doar cu numele, căci ascultau ce spunea Ahab și Izabela, le împlineau capriciile
și planurile lor. Aceștia erau de fapt propagandiștii religiei destrăbălării. Desfrâul
era legiferat. Păcatele cele mai scârboase erau trâmbițate ca fapte de laudă.
2. O a doua metodă de păgânizare a lui Israel a fost prigoana împotriva celor
care se închinau lui Dumnezeu. Țara a fost împânzită cu agenții împăratului, ca
să-i prindă pe cei ce mai țineau Legea, și oricine mai înălța rugăciuni lui
Dumnezeu era nimicit. Ilie, în durerea sufletească față de prigoana lui Ahab îi

spunea lui Dumnezeu, „Am rămas numai eu
singur., și Izabela caută să-mi ia viața…”
Prigoana a fost metoda lui Satan dintotdeauna
ca să distrugă credința, de la sângele lui Abel
până astăzi când curge sângele creștinilor sub
prigoana jihadului satanic. Și azi, a fi creștin
înseamnă să înfrunți mânia împăratului, să fi
gata să pierzi totul, chiar și viața pentru Hristos!
3. Și, a mai fost o metodă pe care o observăm
în strategia lui Ahab (repetată astăzi), aceea de a
amesteca religia feniciană cu credința în Iehova.
Ideea aceasta a prins fiindcă noua încrucișare de
religii a format ceva nou, foarte comod,
avantajos, o religie de formă în care oamenii
puteau să slujească lui Baal și să se închine și lui
Iehova. Exemplul lui Nabot din Izreel e grăitor.
Izabela s-a dus la oamenii din Izreel și i-a atras
în capcană folosind un limbaj biblic, cu care
poporul era obișnnuit: „Vestiți un post!” — deci
faceți rugăciuni, fiți evlavioși. Iar martorii
mincinoși au adus pâra că Nabot a blestemat pe
Dumnezeu. Deși mințeau fără rușine, vina era
una din Legea dată de Dumnezeu lui Moise.
Limbajul era din Cuvântul lui Dumnezeu, dar
viața era după regulile minciunii. Am spune că e
nemaipomenit: Izabela, care nu credea în
Dumnezeu, ca să-l ucidă pe Nabot a folosit
Legea dată de Dumnezeu, iar poporul care
minte nu simte deloc că ar fi făcut ceva rău.
Nimeni nu schițează un gest de remușcare când
au făcut o nedreptate și au ucis un om fără vină.
Obișnuința cu păcatul, frica de sabia lui Ahab, și
o religie falsă, fără viață, au dus la prăbușirea
unui popor.
Dar în timp ce toți alergau după arginții lui
Ahab, pe calea de desfrâu a templelor Izabelei,
un om s-a ridicat împotriva curentului și a
strigat: „Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel!”
Un om împotriva tuturor; un om singur
împotriva unui imperiu întreg; un om al
credinței împotriva oștirilor iadului. Un om
trimis de Dumnezeu, un om care a rămas cu
Dumnezeu, un om care a umblat cu Dumnezeu.
Și tu poți fi omul acela...

Oaspeți

Felicităm pe fratele și sora Corsiuc cu ocazia nunții
fiului lor Daniel cu Melina Haymaker, ieri 19
septembrie într-o frumoasă ceremonie de legământ al
căsniciei. Ne rugăm ca lumina harului lui Dumnezeu să
le călăuzească pașii pe calea credinței și a mântuirii, ca
să aibe adevărata fericire în Domnul nostru Isus Hristos
și pentru slava Lui!

Să nu uităm să ne rugăm
Domnului pentru adunarea
din 4 octombrie, când
dimineața va cânta fanfara
„Soli Deo Gloria” iar seara
corul bărbătesc de la biserica
„Logos”.

Spunem azi un Bun Venit
oaspeților noștri care ne
vizitează. Dorim ca
împreună să aducem prin
Domnul Isus Hristos „o jertfă
de laudă, adică, rodul
buzelor cari mărturisesc
Numele Lui.” (Evrei 13:15).
Vă salutăm în Numele
D o m nu l u i ș i d o r i m c a
părtășia noastră împreună în
C a s a D o m n u l u i s ă fi e
binecuvântată de prezența
Duhului Său cel sfânt
În mod special salutăm în
mijlocul nostru pe:
- fratele Nicu și sora
Emma Tătar, păstor la trei
biserici din Hațeg și Nălați,
județul Hunedoara, în vizită
prin America. În 2012, când
fanfara noastră a făcut un
turneu în Europa, fratele
Tătar era păstor la Madrid,
Spania, și ne-a găzduit,
organizând adunarea de
laudă din capitala Spaniei.
Fiul lor, David Tătar, este
acum student anul 3 la
Seminarul din București, și
face practică la biserica din
Gwinette, Georgia.
- familia Mark Paine, din
Ashville TN, de care ne
bucurăm știind interesul pe
care-l au pentru misiunea în
România. Fiicele Melody și
Anna învață românește și vor
cânta astăzi la noi în limba
română.
*************

La 12 septembrie fratele Pitt Popovici a împlinit vârsta de 97 de ani. Imaginea de mai sus
arată un grup de predicatori din Atlanta și rudele apropiate la celebrarea zilei sale de naștere.

Comunicări
La plecare și la venire:
❖Familia Aurel și Ica Burcă,
împreună cu familia Nelu și Aurora
Hiriț, au plecat în România într-o
călătorie de vizitare a rudelor și a
prietenilor din tinerețe.
❖Sora Rita Buibaș a plecat pentru o
scurtă vizită la Arad, în biserica Șega.
❖Familia Pamfil și Ileana Răduț s-au
întors din călătoria în Spania și
Portugalia, unde au căltorit împreună
cu fratele și sora Ghiță Câmpeanu,
păstor la Sibiu.
❖Sora Sofica Izvernariu și fiica
Adriana Izvanariu s-au întors din
România, unde au vizitat
locurile de unde au plecat
cu mulți ani în urmă.
Musafiri:
◆Ne-am bucurat de
vizita familiei Cristi și
Michelle Hârlea. Fratele
ur mează să plece în
România cu întreag a
famișlie ca misionar în
plantarea de biserici în
juurul orașului București,
unde deja are o misiune, la
Ciocănari.

◆Familia fratelui Marius Văduva,
păstor la Bârlad, ne-a vizitat și a adus o
salutare în numele fraților din Bârlad
◆Andrei Hrișka, frate cu sora
Aleona Smahon, din Pennsylvania.
◆Alin Negru și Dorin Hana, din
Detroit.
◆Andrei Mariș, fiul fratelui Daniel
Mariș, directorul Institutului Teologic
din București.
În fiecare duminică un grup de frați
și surori rămân la adunare între
serviciul de dimineață și cel de seară,
având părtășie la masă și în rugăciune
(imaginea de mai jos), și chiar prin
această jertfă, legătura în Trupul
Domnului Isus este întărită.

!!!!!!!„O,!de!ar!
lăuda!
oamenii!!pe!
Domnul!
pentru!bunătatea!Lui!”
(Psalmul!107:8)

Next Friday
On September 25, the youth
will meet up for the Corn Maze
Event at 6:30 pm. This is an
event where many Romanians
come. The address is 909 English
Prairie Rd., Spring Grove, IL
60081, about 40 minutes from
church. Admission is $15. There
will be food, camp fire, prizes,
and other activities. (JP)
Programul de seară

Din duminica trecută, de sus în jos: Familia
Cristi și Michelle Hârlea; tânărul Andrei
Mariș; fratele păstor Marius Văduva; Amber
Ilisie; Thomas și Joel Bulboacă

„Sionul are temeliile așezate pe munții
cei sfinți. Domnul iubește porțile
Sionului mai mult decât toate
locașurile lui Iacov” (Ps. 87:1,2)

Cântare Comună (x2)
Rugăciune
Orchestra
Solo - Bianca Voica
Cor
Duet trompete, Jessica și Chris
Cântare Comună
Orchestra
Poezie - Viorica Opriș
Cor
Anunțuri, colecta
(Cântare Comună)
Text și Predică
Rugăcuine
(Josh conduce cântările comune)
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