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Am intrat în a doua jumătate a anului 2009! Biserica EbenEzer a pierdut o soră bună pe partea asta de lume. Sora
Maria Damian a plecat la Domnul în 7 Iunie, 2009. A
suferit aproape un an şi deşi, noi am fi vrut altfel, Domnul a
hotărât să o ducă acasă. Ne rugăm în continuare ca
Domnul să mângâie pe cei ce-au rămas în urmă.
Lumea merge tot mai hotărâtă pe calea închinării la natură!
Nu mai e nimic bun ce-a fost şi totul trebuie schimbat.
Domnul să aibe milă de noi şi să ne ajute să ne încredem în
Cel ce-a spus că pământul va arde şi în locul acestui
univers, va crea un cer nou şi un pământ nou. Să ne dăm

toate silinţele să fim gata pentru acea nouă ordine
universală!
În această lună se sărbătoreşte ziua profetului Ilie Tişbitul.
Nimeni nu poate cunoaşte îndeajuns prin ce a trecut acel
profet. Nu-i ştim originea, ci doar că era un locuitor din
Galaad, 1 Împăraţi 17:1. Nu ni se spune nimic despre
familia lui şi nici despre chemarea lui la slujbă. El apare cu
un mesaj de la Domnul şi toată viaţa nu a făcut altceva,
decât să asculte ceea ce spunea Domnul şi să transmită apoi
mai departe. Mesajul lui a afectat întreg Israelul şi desigur
şi pe el. În loc să rămână în Galaad, el a mers la Cherit,
apoi la Sarepta Sidonului, iar apoi înapoi în faţa lui Ahab.
Când Domnul te cheamă, viaţa ta ia dimensiuni noi,
nebănuite. Nu a planificat Ilie să stea la pârâul Cherit şi
acolo să fie hrănit de corbi! Nu a avut el aşa ceva în gând,
dar când eşti în slujba Lui, nu mai contează ce ai tu în gând,
ci ceea ce are Domnul în gând pentru tine. Dar nici chiar la
Cherit lucrurile nu au mers chiar aşa de bine, căci în fiecare
zi debitul de apă scădea, până când într-o zi a secat de tot.
Nu mai ploua peste toată ţara lui Israel.
Domnul nu l-a lăsat pe Ilie să moară de sete, ci la trimis la
Sarepta Sidonului. Acolo a poruncit Domnul unei văduve
să-l hrănească! Caută însă pe acea văduvă! Câte văduve
au fost oare în Sarepta şi care din ele o fi primit porunca săl hrănească pe Ilie? Se pare că Ilie nu şi-a făcut astfel de
probleme! Dacă Domnul te trimite undeva, va avea El grijă
să ajungi unde trebuie! Ilie a văzut chiar la poarta cetăţii o
femeie care strângea lemne. Ilie a ştiut imediat, ca şi
Eleazar din Damasc, de demult, că aceasta este femeia care
are porunca să-l hrănească. Deşi la început femeia a arătat
că nu e ea aceea ce avea porunca, totuşi după ce a auzit
cerinţa lui Ilie să fie primul hrănit, ea şi-a dat seama că
trebuie să asculte. Interesant este felul în care Dumnezeu

corelează şi orchestrează toate evenimentele pentru a-şi
duce planul la îndeplinire. Ilie a văzut şi el, la fel ca femeia
din Sarepta, felul în care Dumnezeu a făcut ca făina din
oală să nu scadă, şi nici stropul de untdelemn să nu dispară!
Putem noi oare să contăm pe Domnul în criza mondială în
care ne aflăm? Putem să ne uităm la pumnul de făină şi la
untdelemnul din ulcior şi să credem că nu va scădea până
ce Domnul va deschide alte uşi pentru noi?
De la Sarepta, Ilie a plecat la marea confruntare cu Ahab şi
apoi cu proroocii lui Baal şi Astartea. Ilie nu s-a îndoit
deloc de puterea Lui Dumnezeu şi victoria de pe Carmel a
rămas în istoria sfântă, ca una din cele mai spectaculare
manifestări a puterii Lui Dumnezeu. A venit foc din cer şi
a mistuit jertfa şi a confirmat că Domnul este adevăratul
Dumnezeu.
Să ne rugăm ca Domnul să ne dea înţelepciune ca zi de zi
să umblăm prin Duhul, pentru ca astfel să dovedim celor
din jur cine este adevăratul Dumnezeu!
Biserica Eben Ezer va merge la sfârşitul lunii Iulie în vizită
la biserica din Charlotte. Ne rugăm să avem o sfântă
părtăşie cu fraţii şi surorile din Charlotte, NC.

ISUS CRISTOS ESTE DOMNUL!

