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Ieri am publicat un articol în care îi întrebam pe fraţii mei de ce este
nevoie ca situl bisericii să facă reclamă unei producţii de la Hollywood, chiar
dacă se spune că ea este despre patimile lui Hristos. Astăzi am constatat cu
bucurie că ştirea, articolul şi trailer-ele au fost înlăturate de pe situl bisericii.
Un salut călduros pentru cei implicaţi în această decizie, şi un cuvânt de
apreciere pentru corectura atât de necesară.
Mireasa lui Hristos nu trebuie să mai contribuie şi ea la bezna atât de
groasă ce învăluie omenirea, iar altarele unde Baal primeşte premii Oscar nu
vor fi cu nimic mai strălucitoare datorită prezenţei noastre acolo. Din contră,
dacă noi nu spunem ceea ce avem de spus, pe planeta asta soarele
neprihănirii nu va mai reuşi să răsară niciodată. Iar aceasta este o ipostază
plină de pericole, cu implicaţii dezastruoase pentru încheierea marii
controverse.
Ca membri ai Bisericii Rămăşiţei, ne bucurăm în speranţa că vom fi
vocea celui de-al treilea Ilie, în peisajul destul de sumbru al scenei
internaţionale pregătită de un hristos fals. Această voce trebuie să cheme
civilizaţia secolului 21 la o decizie clară cu privire la identitatea, caracterul şi
scopurile adevăratului Hristos. Este adevărat, constrângerile vor fi enorme;
pericolele, de neimaginat; dezamăgirile, fără număr. Vom ajunge să fim
prezentaţi ca singurii vinovaţi pentru dezastrele planetare. Solia noastră va
ajunge cea mai detestată chemare a tuturor timpurilor.
Aceasta este perspectiva descrisă în profeţie. Pentru o astfel de criză,
tinerii noştri au nevoie disperată de o legătură intimă cu Dumnezeu, de o
clară depărtare de spiritul, practicile şi filozofia acestei lumi. Altfel, „spiritul
şi puterea lui Ilie” nu vor avea nici o şansă, iar marile noastre realizări se vor
dovedi încă o piedică în calea revărsării fără precedent a Duhului Sfânt.
Aşa cum Baal nu a fost de nici un ajutor poporului lui Dumnezeu în
decursul vremii, tot aşa credem că nici deghizarea lui prin tehnici moderne
nu va aduce rămăşiţei lui Dumnezeu vreo binecuvântare deosebită. Poate
doar iluzia că mai suntem coerenţi în confuzia de la poalele turnului Babel
modern.
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