Marșul Rugăciunii, ieri 26 septembrie la Washington, DC,
Organizat de Franklin Graham și misiunea Blly Graham Assoc.
Doamne Isuse, îndură-Te de America și mai păstrează aici flacăra credinței
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Pericolul „alunecării˝
Ne ferim de prăpastie, și nu ne
apropiem de ea. Știm că acolo terenul e
periculos. Căderea poate fi fatală. Din
prăpastie nu te mai scoate nimeni.
Prăpastia e pericolul cel mare. Vorbesc
despre prăpastia păcatului, a poftelor
firii, a mândriei, a fățărniciei, prăpastia
sexului, a formalismului relgios.
Dar mai e un pericol cu prăpastia.
Nu să cazi direct în ea, ci să aluneci
ușor în ea. Alunecarea e lentă, treptată,
neobservată chiar. Dar are ca efect
aceeași stare, căderea în prăpastie.
Regele David a fost confruntat de
proorocul Natan, dar nu direct, ci
printr-o pildă în care regele David ar fi
trebuit să se recunoască ușor. Dar nu șia dat seama până Natan nu i-a spus,
„Tu ești omul acela!” Și abia atunci
David s-a îngrozit. Se descoperise pe
sine, nu în majestatea hlămidei regale,
ci în zdreața murdară din gunoiul
curviei și crimei în care alunecase.
Alunecare ni se pare că nu e chiar
așa de periculoasă, fiindcă vine în faze

mărunte. Beția nu vine cu șanțul în care
să cazi, nici cu pierderea memoriei, nici
cu toată rușinea care duce la moarte;
beția vine cu un păhărel, și apoi cu încă
unul, și încă unul… Curvia vine cu un
film sau o pagină din revistă, cu
fotografii decoltate, cu imagini frumos
colorate și cu o imaginație care zboară.
Dacă ți-ai vedea chipul murdar și
bălăcit în scârbă, te-ai feri de așa ceva.
Dar diavolul are momeli care par
inofensive, ca să-ți pună cârligul, și
apoi nu mai scapi.
Criza lumii de azi este că în timpul
alunecării, puterea de stăpânire scade
treptat și apoi dispare. Cum de a ajuns
politica americană să fie remorcată la
căruța socialismului? În școli au fost
date fotografii colorate frumos, și
studenții au ajuns captați de ideile
comuniste și să creadă în ele. Fiara nuși arată colții decât după ce și i-a înfipt
în victimă. Otrava șarpelui întâi
amorțește și mai târziu ucide.
Să ne păzim de păcat. Să ne rugăm
unii pentru alții. Să ne rugăm pentru
America. (vp).

Marți seara de la 8:00 pm pe ZOOM, studiul cărții „Biserica în Babylon” de Dr.
Erwin Lutzer. Lista participanților este deschisă pentru oricine.

S-a născut o nouă familie: Emanuel și Estera Dragomir
În duminica trecută, 20 septembrie
2020, a avut loc căsătoria sorei Estera
Smahon cu fratele Emanuel Dragomir.
Din cauza restricțiilor impuse de
autorități, fiind într-o pandemie
mondială, ceremonia a avut loc într-un
cadru mai restrâns al familiei și într-un
loc unde s-a primit autorizație. Din
Windsor, Canada, unde locuiește mirele,
au venit doar părinții Emil și Cristina
Dragomir, care au transmis salutări
bisericii Betel, și mulțumiri în Numele
Domnului Isus pentru îngăduința și
bucuria cu care au fost înconjurați și
tinerii și întreaga familie Dragomir.
A fost prima nuntă în familia
Smahon în care toți cei șapte frați și
surori au fost împreună. De asemenea
mirele și mireasa ne-au spus că a fost
cea de-a treia încercare de a oficia
nunta, și iată că după șase luni de
așteptare, Dumnezeu a îngăduit să
celebreze unirea lor înaintea Domnului.
A fost a treia încercare, și una
binecuvântată de Domnul, de parcă ar fi
fost oglinda cuvintelor apostolului Ioan
(Ioan 2:1-2), „A treia zi s'a făcut o
nuntă în Cana din Galilea. Mama lui
Isus era acolo. Și la nuntă a fost chemat
și Isus cu ucenicii Lui.”
Bunul Dumnezeu să dea celor doi,
Emanuel și Estera Dragomir, o familia
frumoasă, plină cu binecuvântări de sus,
în care Însuși Domnul Isus să-Și
găsească plăcerea.

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).

Ziua Ispășirii
„În ziua a zecea a acestei a șaptea
luni, va fi ziua ispășirii: atunci să aveți
o adunare sfântă, să vă smeriți
sufletele, și să aduceți Domnului jertfe
mistuite de foc. Să nu faceți nici o
lucrare în ziua aceea, căci este ziua
ispășirii, când trebuie făcută ispășire
pentru voi înaintea Domnului,
Dumnezeului vostru…”
(Levitic 23:27-28). —
(27-28 Sept. 2020)
n Grace Community Church, din Los
Angeles, unde e păstor John
MacArthur, a refuzat să țină serviciile
divine afară într-un cort unde legal ar fi
fost doar 400 de persoane, și cu riscul
amnezilor enorme și a arestării, a
hotărât să aibe adunările în interiorul
bisericii și fără măști de protecție.
n În ciuda restricțiilor și a pandemiei
Corona-19, în Tailanda numărul
convertirilor la Hristos a crescut
dramatic. Anul acesta au fost
înregistrate botezuri cu 1,435 de
candidați într-o singură duminică.
n În Pakistan: Asif Pervaiz, a fost
arestat și condamnat la moarte fiindcă a
refuzat să se convertească la Islam; dar
oficial a fost învinuit de hulă împotriva
proorocului lor Mohamed.

Aici e Casa Rugăciunii
Aici e casa rugăciunii
E casa unde locuim,
E vatra-n care suntem una
Căci toți pe Domnul Îl iubim.
Aici e casa înfrățirii
Suntem legați în legământ,
Avem în Cer cetățenia,
Deși trăim azi pe pământ.
Aici e casa de lumină
E casa Păcii lui Isus,
Unde El unge răni amare,
Cu untdelemnul Lui de sus.
Când lumea ne batjocorește
Și-n râs ne ia peste picior,
Aici ne strângem lângă Domnul
În casa dragostei cu dor.
Aici e cortul bucuriei,
Și al unirii cu Hristos,
Care S-a dus să pregătească
O casă sus, un Cer frumos.
Aici e cortul ce se vede,
Bătut de vântul din pustiu,
Unde-auzim șoptirea dulce
A Dumnezeului cel viu!
O, Doamne, vino mai degrabă
Să fim o turmă și-un Păstor,
Să ne unim deplin cu Tine,
În slava slăvilor din nor! (vp)
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