14 Februarie 2016

Copilașilor, păziți-vă de idoli!
„Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit, și ne-a dat pricepere să
cunoaștem pe Celce este adevărat. Și noi suntem în Celce este adevărat,
adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața
vecinică. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.” (I Ioan 5:220-21).
Apostolul Ioan, scria credincioșilor care erau mult mai tineri decât
el, și cu un ton părintesc le spune, „copilașilor”. Ultimele lui cuvinte din
Epistola sa întâia, cuvinte care să cântărească cel mai greu în mintea
cititorilor, au fost, „păziți-vă de idoli!”
A te păzi de idoli înseamnă să știi care sunt idolii, să te izolezi de
ei, și să te forțezi ca nu cumva să-ți afecteze gândirea și traiul. În legea
lui Dumnezeu, cine se atingea de ceva necurat devenea necurat, și trebuia
nimicit. De aceea, Ioan transpune legea aceasta categorică în domeniul
spiritual al vieții de credință, „Păziți-vă de idoli!” Pare să vorbească de o
invazie a idolilor în societate. Idolii, — care sunt orice lucru care tinde să
înlocuiască pe adevăratul Dumnezeu — sunt masca diavolului prin care
pune stăpânire pe gândirea omului. De pe Sinai Dumnezeu vorbea din
mijlocul fulgerelor, „Eu sunt Domnul… Să nu ai alți dumnezei afară de
Mine!” Apostolul Ioan a văzut pericolul acesta, și l-a demascat în fața
Bisericii.
Azi lumea e plină de idoli. Există idoli ai modei, ai bogățiilor, ai
petrecerilor, idoli în politică, în economie, idoli ai urii, idoli ai plăcerilor
senzuale, idolii vărsărilor de sânge, idolii războaielor, idolii desfrâului,
idolii mândriei, idolii necredinței, idolii huzurului, idoli care vor
închinarea oamenilor. În America, există chiar un show cu numele (fără
rușine), „The American Idol” și are succes pentru că mulți se uită la el,
se lasă atinși de idolul acesta. Și apostolul Ioan scrie Bisericii, „Păziți-vă
de idoli!” Nu vă lăsați atinși de ei, feriți-vă, izolați-vă de gunoiul drăcesc
învelit în ambalajul sclipitor și atrăgător al păcatului.
Printre cele mai grele cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu poporului
Israel au fost cele spuse prin proorocul Ieremia (Ieremia 2:23-24), când
Israel mergea după idolii canaaniților, se lua după zeitățile păgâne.
Dumnezeu îi spune: Dromaderă iute la mers, care bați drumurile și le
încrucișezi (cămilă care umbli ca o beată pe toate drumurile). Celălalt
nume e și mai tare, „măgăriță sălbatecă”, una care sare ca nebună după
orice senzație! Idolii sunt periculoși. Copilașilor, păziți-vă de idoli!

Cei care doresc să reînoiască
abonamentele la revista Familia, să se
adreseze fratelui Viorel Bulboacă.
Abonamentul pentru un an costă 30
dolari, și banii ajută la susținerea în
conntinuare a tipăririi revistei.
În fiecare vineri de la 7:00 seara
continuă lecțiile de limba română la
Școala Românească. Rugăm părinții să
aducă copiii cu 15 minute mai devreme.
Sâmbătă, 6 februarie, a trecut la Domnul fratele Dr. Titus
Dan, multă vreme misionar cu Evanghelia în Australia. În
ultima vreme a locuit la Houston, Texas. Urmează să fie
înmormântat sâmbăta viitoare la Richmond, Virginia, unde
este și sediul Bordului de Misiune în Străinătate, prin care
fratele Titus a fost misionar.
Vinerea trecută a continuat studiul biblic al tinerilor și
al perechilor tinere cu lecții din Episola către Filipeni,
capitolul 3. Următoarea întâlnire de studiu biblic va fi vineri
26 februarie.
Duminica trecută ne-am bucurat să fim la serviciul divin
de seară cu oaspeți dragi:
- Fratele și sora Florea și Mia Burcă, din Florida, ne-au
făcut o vizită surpriză. Fratele Florea ne-a adus salutări de la
biserica Harul din Hollywood și a dirijat o cântare a corului
bărbătesc.
- Sora Mariana Mișenko, din Cernăuți, a fost cu noi și
ne-a adus salutul și bucuria cântărilor de pe meleagurile
Bucovinei de Nord. Sora Mișenko a mai fost între noi acum
cinci ani.
- Familia Curteanu, după ce au vizitat mai multe
case de bătrâni în duminica trecută, au făcut un popas
și la noi la adunare la serviciul de închinare de seară.
Săptămâna trecută au sosit la Chicago părinții
fratelui Andrei Calestrov, Mitrofan și Iulia
Calestrov, din Cimișlia, Republica Moldova (prietenul
Mitrofan lucrează în Lisabona, Portugalia). Le dorim o
ședere plăcută între noi.
Miercuri după studiul biblic am sărbătorit cu toții ziua de naștere a fratelui
Pavel Nicolae. Surorile au adus pizza, prăjituri și ceai. Fratele Pavel a împlinit
vârsta de 90 de ani, fiind cel mai înaintat în vârstă în biserica noastră.
Să avem în rugăciune pe fratele Nicu Clonda, care a fost internat
săptămâna trecută de urgență, și este acum în tratament acasă. Dar o veste tristă
din țară a adus întristare familiei: tatăl fratelui Clonda, Nicolae Clonda a trecut
la Domnul vineri 12 febr., în vârstă de 92 de ani la Vinga.
Studiul Biblic al surorilor, se va ține sâmbăta viitoare de la 10:00-12:00,
la biserică. Sora Laura Ardelean, care s-a întors de la Boston, va conduce studiul
biblic. La Boston, fr. George Ardelean a trebuit să aibe o operație. Slavă
Domnului pentru vindecarea dată după operațiile prin care a trecut.
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Watchman Nee povestește
că un credincios în China
avea pământul unde își
cultiva orez lângă terenul
unui comunist. În fiecare
dimineață creștinul iriga
terenul său cu o pompă
manuală, cu pedale. Dar
după ce pleca, venea
vecinul său, necredinciosul
ateu și dușman
batjocoritor, și scotea
plăcile de baraj dintre
terenuri, și toată apa de la
creștin se scurgea în
terenul vecinului.
Creștinul a observat
lucrul acesta dar nu i-a
reproșat vecinului său ateu.
A cerut Domnului ajutor:
„Doamne, recolta mea se
distruge și nu voi avea cu
ce să-mi hrănesc familia,
copiii. Ce pot face?”
Dumnezeu i-a pus în
gând o idee.
A hotărât să se scoale
cu vreo două ore mai
devreme, și să pompeze
apă întâi în terenul
vecinului, apoi să pună
plăcile de baraj și să
pompeze apă în terenul
lui. În câteva săptămâni a
avut o recoltă bogată, iar
vecinul comunist, ateul
dușman, s-a pocăit.

Într-o noapte friguroasă
Într-o noapte friguroasă, cu un vânt și ger cumplit,
Șase călători odată lângă foc au poposit.
Fiecare avea-n mână câte-un lemn de pus pe foc,
Dar au zis să mai aștepte, și nu le-au mai pus deloc.
Unul se gândea că lemnul pe care-l avea sub braț
Dacă l-ar fi pus să ardă, s-ar fi încălzit ceilalți;
Și avea necaz pe altul, ba de-adreptul îl ura,
Așa că-și ascunse lemnul, să nu-l vadă cineva.
Altul începu să spună explicațiile lui,
De ce focul își cam stinge flăcările albăstrui;
Și vorbea cu-nflăcărare, era tare în idei,
Dar nu-și arunca butucul să se vadă și scântei.
Printre ei, unul cu școală, se credea mare savant,
Când vorbea scotea formule de la Plank și de la Kant.
Atunci cum să-și dea țăpliga, lemnul lui așa deștept,
În același foc să ardă cu un lemn de-analfabet?
Unul tocmai și-a dat seama că-ntre ei era era un hoț,
Care înșela pe alții în afaceri și negoț;
Și de ce să se-ncălzească un așa exploatator,
Și să fure chiar pe față din căldura tuturor?
Unul dintre ei se vede, făcea toată ziua sport,
Că ținea butucu-n mână fără cel mai mic efort.
Își spunea privind la ceilalți, „Mizerabilii sfrijiți,
Aștia, nici nu cred că-i bine să mai fie încălziți!”
Altul, mai zgârcit se pare, zicea-n sine cam așa:
„Dacă mai aruncă alții, arunc și surceaua mea...”
Dar cum tot privind la alții, nu simțea niciun îndemn,
Se culcă întins pe-o dungă, și strângea vârtos de lemn.
Dimineața șase oameni dormeau somnul liniștit,
Adică, înțepeniră, pradă gerului cumplit.
Aveau lemne fiecare, dar niciunul nu s-a-ntins
Să și-l pună peste jarul, care-ncet încet s-a stins.
E-o poveste…, și e tristă, dar mai trist e că ades,
Așa e realitatea în poporul cel ales.
Fraților, fără iubire, n-avem nici un căpătâi:
„O, Isuse, mai aprinde în noi dragostea dintâi!” (vp)

Anul 203, 1 februarie. Martirajul din
„Întărește-te și
Cartagina, Africa de Nord, a tinerelor
îmbărbătează-te.
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prigoana împăratului Septimiu Sever.
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Anul 1895, 2 februarie. A murit A. J.
Gordon, predicator baptist, bun prieten căci Domnul, Dumnezeul tău este cu tine
în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)
cu evanghelistul Dwight L. Moody, și
compozitor al mai multor cîntări, dintre
care cea mai cunoscută e „Te iubesc,
Isuse”.
*****
Anul 1809, 3 februarie. S-a născut la
Hambrug compozitorul german Felix
— seara —
Mendelssohn. Printre oratoriile sale,
oratoriul Ilie e considerat printre cele
Programul copiilor
mai strălucite, fiind de același geniu, ca Cântări comune (Sami Negru)
Mesia de Handel.
Rugăciune de invocare
*****
Anul 1832, 3 februarie. S-a născut la
Cor copii:
Preston, Connecticut, imnologul baptist
- „Dă-i povara ta”
William H. Doane, autor a peste două
mii de melodii. Printre cântările rămase Versete spuse de copii
de la el, cunoscute și azi, sunt: Nu mergi
Cor copii:
de la mine, Isus; Slăvit fii, Isuse; Al Tău sînt,
- „Somebody’s knocking…”
Doamne; Scumpe Isus, ținemă; De-s păcatele
roșii…; Mai mult să te iubesc; O, ce dulce
Versete spuse de copii
nume, Isus; și multe altele.
Cor copii: „Iată Eu stau la ușă”
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Versete spuse de copii
Anul 1873, 4 februarie. S-a născut
George Bennard, evanghelist metodist, Cântare comună,:
compozitorul cântării, Pe un deal departe
- „Oare la ușă cine-i?”
sta o cruce veche!, care a ajuns una din cele
Intro la piesă, Vasile Tămășan
mai iubite cântări în bisericile
noutestamentale de azi.
Solo: „A bătut la ușa ta Cineva”
*****
Piesa: „Șapte Uși”
Anul 1906, 4 februarie. S-a născut
Concluzii
și învățături:
teologul german Dietrich Bonhoeffer. El
a avut un rol de seamă în pregătirea
- Cornel Bahnean
Declarației de la Barmen, din 1934,
Cântare
comună
care s-a opus nazificării bisericilor
germane. Cărțile sale de răsunet sunt:
Anunțuri, colectă
Prețul uceniciei și Scrisori din închisoare. A
Predică
fost arestat în 1943, după care a fost
Rugăciune de încheiere
executat pentru trădare.
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