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Chemaøi la ucenicie
– Mesaj rostit în Washington, D.C., la 23 noiembrie, 1997 –

De citit:
Luca 14: 25-35 – „Ωi mari muløimi mergeau cu El [Domnul nostru Isus];

µi, întorcându-Se, le-a zis: ’Dacå vine cineva la Mine µi nu-µi uråµte tatål, µi
mama, µi soøia, µi copiii, µi fraøii, µi surorile µi chiar propria sa viaøå, nu poate fi
ucenic al Meu; µi oricine nu-µi poartå crucea sa µi vine dupå Mine, nu poate fi
ucenic al Meu. Pentru cå, cine dintre voi, vrând så zideascå un turn, nu stå întâi
µi socoteµte costul, dacå are cu ce så-l sfârµeascå? Pentru ca nu cumva, punându-i
o temelie µi neputând så-l termine, toøi cei care-l vor vedea så înceapå så râdå
de el, spunând: «Omul acesta a început så zideascå µi n-a putut termina». Sau
care împårat, mergând la råzboi împotriva altui împårat, nu stå întâi så se
sfåtuiascå dacå poate så-l întâmpine cu zece mii pe cel care vine împotriva lui
cu douåzeci de mii? Iar dacå nu, pe când acela este încå departe, trimite solie µi
cere condiøiile pentru pace. Astfel deci, oricine dintre voi care nu renunøå la tot
ce are nu poate fi ucenic al Meu. Sarea este bunå, dar, dacå sarea îµi pierde
gustul, cu ce va fi dreaså? Nu este bunå nici pentru påmânt, nici pentru gunoi,
oamenii o aruncå afarå. Cine are urechi de auzit så audå.’” (Bucureµti 2001)

Matei 10: 34-39 – „Så nu gândiøi cå am venit så aduc pace pe påmânt,
n-am venit så aduc pace, ci sabie. Pentru cå am venit så întorc pe om împotriva
tatålui såu, µi pe fiicå împotriva mamei sale, µi pe norå împotriva soacrei sale; µi
vråjmaµi ai omului vor fi cei din casa lui. Cine iubeµte pe tatå sau pe mamå mai
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; µi cine iubeµte pe fiu sau pe fiicå
mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Ωi cine nu-µi ia crucea sa µi vine
dupå Mine nu este vrednic de Mine. Cine îµi gåseµte viaøa o va pierde; µi cine îµi
pierde viaøa pentru Mine o va gåsi.” (Bucureµti, 2001)

Domnul nostru Isus a venit în lume ca så caute µi så mântuiascå ce era
pierdut. Când era pe påmânt, El cålåtorea din cetate în cetate, din sat în sat. El
propovåduia Evanghelia celor såraci, cåci El a venit så-i mântuiascå pe cei pierduøi.
Dar când citim Evangheliile, descoperim cå de multe ori când mari muløimi Îl
înconjurau, dupå ce le slujea cu Cuvântul, de obicei, le dådea drumul, iar uneori
El Însuµi îi påråsea. Pare un lucru ciudat, cåci, de obicei, dacå reuµeµti så aduni o
muløime, încerci s-o påstrezi în prejma-øi. Dar atunci când Domnul aduna o
muløime, El îi dådea drumul.
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Vå aduceøi aminte de relatarea din Ioan 6 despre acele mari muløimi care
veniserå så-L audå pe Domnul nostru Isus. Pentru a-i hråni pe acei cinci mii,
Domnul S-a folosit de cinci pâini µi doi peµti. Dupå ce i-a hrånit, El le-a dat
drumul, pentru cå voiau så-L facå împårat. Ei se gândeau cå El era o persoanå
care le-ar fi putut rezolva problema hranei. De fapt, El a trebuit så-i determine
mai întâi pe ucenicii Såi så plece, cåci probabil cå ucenicii Såi erau prea
entuziasmaøi la vederea unei asemenea muløimi. Ei s-ar fi bucurat nespus dacå
Cristos devenea împårat. Aµa cå Domnul îi trimite mai întâi pe ucenici µi apoi då
drumul muløimii. Iar El S-a dus pe munte så Se roage.

În urmåtoarea zi, muløimea L-a gåsit de cealaltå parte µi L-a întrebat:
„Învåøåtorule, cum ai ajuns aici?” Iar Domnul le-a råspuns: „Aøi venit pentru
hranå. Nu cåutaøi lucrurile care sunt pieritoare, ci pe cele veµnice.” Ωi Domnul a
început så le spunå: „Eu sunt pâinea vieøii. Cine månâncå deci carnea Mea µi bea
sângele Meu are viaøa veµnicå µi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” Când au auzit
oamenii aµa ceva, au mårturisit cå era prea greu de priceput. Cu alte cuvinte,
când oamenii au început så vinå la El, Domnul a început så spunå lucruri greu de
priceput, aµa încât ei så plece. Nu pare ciudat acest lucru? Ωi chiar muløi dintre
ucenicii Såi au zis: „Este prea de tot”. Ωi chiar µi ei L-au påråsit pe Domnul Isus.

Domnul doreµte ucenici

Chiar dacå Domnul nostru Isus a venit în lume pentru a cåuta µi a mântui ce
era pierdut, scopul Såu nu este doar de a ne mântui. Scopul Såu este ca toøi cei
care cred în El så-L urmeze, ca toøi cei care cred în El så fie ucenicii Såi. Cu alte
cuvinte, El nu cautå gloatele, El îi cautå pe cei aleµi. El nu este interesat de
cantitate, ci de calitate. Aceasta este ceea ce cautå Domnul nostru cu adevårat. El
vrea ca cei care cred în El så-L µi urmeze. El vrea ca cei care cred în El så-I fie µi
ucenici. A crede în El nu este suficient, dorinøa Lui este så-I fim ucenici.

În principiu, cei care cred în El trebuie så fie ucenicii Lui. Nu ar trebui så
existe deosebire între credincioµi µi ucenici. Credincioµii sunt ucenici. Cum poøi
crede în El µi så nu-I fi ucenic? Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Ωi totuµi,
pare ciudat, dar sunt muløi creµtini care cred în Domnul Isus, dar nu-L urmeazå
pe Domnul. Ei nu sunt ucenici ai Domnului. Este un lucru regretabil, dar adevårat.
Aceasta s-a întâmplat nu numai cât timp Domnul Isus a fost pe påmânt, ci µi de-a
lungul veacurilor µi chiar µi aståzi. Sunt muløi care cred în Domnul Isus, care-L
acceptå ca Mântuitor personal pentru a fi mântuiøi, înså ei înµiµi ocupå în continuare
tronul vieøii lor. Ei nu-L urmeazå pe Domnul pas cu pas. Ei nu sunt ucenicii lui
Cristos µi, din aceastå cauzå, scopul lui Dumnezeu, pentru care i-a mântuit, nu
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poate fi împlinit în ei. Când crezi în Domnul Isus, Îl accepøi doar ca pe Mântuitorul
tåu? Sau atunci când crezi în El Îi predai Lui întreaga ta viaøå µi Îl accepøi ca
Domn al tåu?

Priviøi la viaøa Apostolului Pavel. Pe drumul Damascului, când Domnul
Cel înviat i-a ieµit înainte, prima întrebare pe care I-a pus-o a fost: „Cine eµti,
Doamne?”, cåci el nu-L recunoscuse. El nu µtia cå Isus din Nazaret era Domnul
cel înviat. El nu µtia cå Cel pe care-L prigonise era, de fapt, Ståpânul såu. Deci
prima întrebare care I-a adresat-o a fost: „Doamne, cine eµti Tu?”

A doua întrebare a fost: „Doamne, ce vrei så fac?” Observaøi deci, cå în
viaøa apostolului Pavel momentul când el a crezut în Isus Cristos coincide cu
momentul predårii vieøii sale lui Isus Cristos. El nu devenise doar creµtin, ci µi
ucenic totodatå. Aceasta este experienøa lui Pavel µi aceasta ar trebui så fie µi
experienøa obiµnuitå a unui creµtin. Nu trebuie så separåm timpul când cineva
devine creµtin de acela când devine ucenic. În momentul în care crezi în Domnul
Isus, în momentul când eµti mântuit, harul Såu este aµa de mare în viaøa ta, încât
ar trebui så-øi doreµti så fii ucenicul Lui.

Condiøia uceniciei

Acum, pentru cå am stabilit acest principiu, vom privi la un caz aparte.
Într-o zi, mari muløimi Îl înconjurau pe Domnul, iar Domnul nostru S-a întors
spre ei µi le-a spus: „Dacå vrea cineva så Må urmeze µi nu uråµte pe tatå, pe
mamå, pe soøie, pe copii, pe fraøi µi surori, chiar propria sa viaøå, nu poate fi
ucenic al Meu.” (Bucureµti 2001)

În versiunea în limba chinezå noi încercåm så atenuåm puøin cele spuse,
deoarece, în original, Domnul a spus: „Dacå nu uråµte...” Versiunea chinezå
încearcå så evite cuvântul uråµte, deoarece uråµte are o conotaøie neplåcutå pentru
minøile noaste. Deci chinezii încearcå så-l atenueze, spunând: „så iubeµti mai
mult decât pe”. Dar, de fapt, Domnul a spus: „Dacå nu uråµti pe tatå, mamå,
soøia, copiii, fraøi, surori µi chiar viaøa ta, nu poøi så fi ucenic al Meu.”

Cine poate primi un asemenea cuvânt? Dacå Domnul øi-ar spune aståzi – µi
chiar acest lucru vrea El så øi-l spunå aståzi – : „Dacå nu uråµti pe tatå µi pe mamå,
soøia, copiii, fraøii, surorile, ba µi chiar viaøa ta, nu poøi så fi ucenic al Meu”, ai
întoarce spatele? Poate spui: „Dar, acest lucru este prea greu. Este iraøional. Nu
spune Biblia cå trebuie så-i cinstim pe tatå µi pe mamå? Nu spune Biblia:
„Bårbaøilor, iubiøi-vå nevestele!”? Nu spune Biblia så ne creµtem copiii în fricå µi
teamå de Domnul? Nu este de la Dumnezeu så ne iubim fraøii µi surorile? Ωi n-ar
trebui så nu ne facem nici un råu nouå înµine? Fiecare îµi iubeµte viaøa proprie.
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De ce pune Domnul o astfel de condiøie? Chiar de la început El stabileµte o
condiøie pentru ucenicie, iar acea condiøie este irevocabilå. Aståzi, când auzim
cuvântul urå, nu ne place, din cauza conotaøiei sale neplåcute. Dar, de fapt, ura
este neutrå. Este doar o exprimare a sentimentelor noastre, la fel cum dragostea
este o exprimare a sentimentelor noastre.

Ura este neutrå. Depinde pe cine uråµti, cum uråµti µi ce uråµti. Este ca µi
dragostea. Depinde pe cine iubeµti, cum iubeµti µi ce iubeµti. Dacå iubeµti persoana
nepotrivitå, dacå iubeµti calea care nu trebuie, dacå iubeµti ce nu trebuie, atunci
aceasta este într-adevår o problemå. La fel este µi cu ura. Depinde de ce uråµti.
De fapt, dacå nu µtii cum så uråµti, nu µtii nici cum så iubeµti. Dumnezeul nostru
este dragoste, dar El uråµte påcatul. Ωi pentru cå µtie cum så urascå, de aceea µtie
µi cum så iubeascå. Deci, dacå noi nu µtim cum så urâm, niciodatå nu vom µti
cum så iubim. Trebuie så urâm ceea ce trebuie urât µi så iubim ceea ce trebuie
iubit. Deci nu vå închideøi minøile imediat ce auziøi cuvântul urå. Depinde de
ceea ce uråµti, de cum uråµti µi din ce cauzå uråµti.

Domnul a spus: „Dacå vrea cineva så Må urmeze µi nu uråµte pe tatå, pe
mamå, pe soøie, pe copii, pe fraøi µi surori, ba, chiar propria sa viaøå, nu poate fi
ucenic al Meu.” Aceasta este condiøia pentru ucenicie. Ea este irevocabilå. Nu
existå nici o altå legåturå mai apropiatå decât aceea cu tatål, mama, soøia, copiii,
fratele, sora µi chiar cu propria viaøå. Cu toate acestea, Domnul pretinde cå trebuie
så urâm chiar µi acest gen de legåturå pentru a avea o legåturå corectå cu El. Dar
stai puøin, cine are dreptul så pretindå aµa ceva? Nimeni nu are dreptul så pretindå
aµa ceva. Dacå existå cineva care så pretindå un asemenea lucru, el nu poate fi
decât ori nebun, ori, dupå cum El Însuµi spune, Fiul lui Dumnezeu. Nu-i adevårat?
V-a pretins cineva vreodatå aµa ceva? Nimeni nu are dreptul de a pretinde aµa
ceva decât Fiul lui Dumnezeu. El este Singurul care are dreptul så pretindå aµa
ceva, deoarece El ne iubeµte în aµa måsurå, încât a renunøat la orice pentru noi.
Deci, aceasta este o dovadå în plus cå El este Fiul lui Dumnezeu.

Pentru a înøelege aceasta, trebuie så facem o paralelå cu un alt pasaj din
Matei 10:34-39. Descoperim cå Domnul spune ceva foarte ciudat aici. Ωtim cå
El este Prinøul Påcii. El a venit så facå pace, ca noi så putem avea pace cu
Dumnezeu µi så avem pace unul cu celålalt. El este pacea noastrå. Dar aici, El
spune ceva foarte ciudat: „Nu vå gândiøi cå am venit så aduc pacea pe påmânt;
n-am venit så aduc pacea, ci sabia. Pentru cå am venit så întorc pe om împotriva
tatålui såu, µi pe fiicå împotriva mamei sale, µi pe norå împotriva soacrei sale”.
(Bucureµti, 2001)

Când Cristos vine în viaøa ta, se produce o crizå. Venirea lui Cristos în viaøa
cuiva nu este ceva simplu. Când Cristos vine în viaøa cuiva, se produce o crizå.
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Te pune în situaøia în care trebuie så alegi. Pe cine vei alege så urmezi? Alegi så
påstrezi vechile legåturi? Så umbli în felul vechi? Så påstrezi totul neschimbat?
Sau vei renunøa la toate lucrurile acestea µi Îl vei urma pe Domnul într-un mod
nou? Aceasta ne spune Domnul µi El ne spune µi de ce. El a spus: „Cel care
iubeµte pe tatå sau mamå mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cel
care iubeµte pe fiu sau fiicå mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.”
Prin aceasta El nu vrea så spunå cå nu trebuie så-øi iubeµti tatål µi mama. El a
spus: trebuie så Må iubeµti pe Mine mai mult decât pe tatål sau mama ta. De ce?
Este o chestiune ce øine de valori. Tata µi mama meritå dragostea noastrå. Ei ne
iubesc µi meritå dragostea noastrå, dar Domnul a spus: „Sunt Eu mai presus de
tatål tåu µi mama ta?” Aceasta este o problemå ce øine de valori.

Våzând valoarea lui Cristos

Vedem noi într-adevår valoarea Domnului nostru Isus? El este Fiul lui
Dumnezeu din sânul Tatålui, singurul Fiu preaiubit µi, cu toate astea, El a påråsit
sânul Tatålui. El a venit în aceastå lume ca så ia chip de om, så tråiascå printre
påcåtoµi, så arate dragostea lui Dumnezeu, Tatål. La urmå, a luat påcatele noastre
asupra Sa µi a murit pentru noi. Ωi-a vårsat sângele pentru noi, pentru iertarea
påcatelor noastre. El este asemenea unei seminøe care a cåzut în påmânt µi a
murit, pentru ca multe alte seminøe så poatå lua naµtere, ca muløi så primeascå
viaøa Lui. Este El mai valoros pentru tine decât oricine altcineva din aceastå
lume?

De aceea a spus El: „Dacå nu Må iubeµti mai mult decât pe tatål tåu µi
mama ta, mai mult decât pe copiii tåi, nu eµti vrednic de Mine. Nu vezi valoarea
Mea. Crezi cå aløi oameni sunt mai valoroµi decât Mine. Ωi, drept urmare, meritå
mai multå dragoste ca Mine.” Într-un fel, aceasta explicå cuvântul urå. Atunci
când tatål tåu sau mama sau soøia sau soøul sau copiii sau fratele sau sora sau
chiar tu însuøi vå aflaøi în opoziøie cu Domnul Isus, când existå o controverså,
când ceilaløi µi Domnul sunt în dezacord, pe cine iubeµti µi pe cine uråµti? Când
Domnul vrea ca tu så mergi pe calea asta, iar cel de lângå tine vrea så mergi pe
cealaltå µi chiar eul tåu vrea så meargå pe cealaltå, pe cine uråµti µi pe cine
iubeµti? Te uråµti pe tine µi iubeµti pe Domnul? Sau te iubeµti pe tine µi-L uråµti
pe Domnul? Este o chestiune de comparaøie. Ceea ce Domnul pretinde de fapt
este pentru binele nostru, deoarece El încearcå så ne purifice dragostea, så ne
purifice ura, aµa încât så putem într-adevår urî ceea ce  Dumnezeu uråµte µi så
iubim ceea ce Dumnezeu iubeµte. Aceasta ne va purifica sentimentele. Deci,
este pentru binele nostru, ca noi så putem fi asemenea Domnului nostru Isus.
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A fi ucenic înseamnå a învåøa de la El, aµa încât så ne îmbråcåm cu caracterul
Såu, så iubim ce trebuie iubit, så iubim cu dragostea lui Dumnezeu µi nu cu
dragostea noastrå egoistå, så urâm ceea ce Dumnezeu uråµte µi så urâm ceea ce
trebuie urât. Ceea ce Domnul cere de la noi este så fim ca El. Aceasta este ucenicia,
a fi asemenea lui Cristos, dar condiøia este irevocabilå. Dacå nu existå acea predare
totalå, acea consacrare totalå, dacå nu existå acea abandonare totalå, nu eµti vrednic
de Domnul µi nu poøi så fi ucenicul Lui. Gândiøi-vå la acest lucru. Noi vrem så
fim ucenicii Lui. Dacå într-adevår Îl iubeµti pe Domnul, atunci vrei så-I fii ucenic,
dar, adeseori, noi facem din ucenicie ceva fårå valoare. Credem cå putem fi
ucenicii Såi µi totuµi så continuåm så mergem pe propria cale, så continuåm så
facem propriile noastre lucruri, så påstråm încå multe pentru noi. Nu înøelegem
cå Domnul a spus: „Nu puteøi fi ucenicii Mei dacå nu existå în viaøa voastrå o
predare totalå.”

Domnul continuå: „Cine nu-µi ia crucea lui µi nu vine dupå Mine, nu poate
fi ucenicul Meu.” Cu alte cuvinte, aici este o cruce. Ce este crucea? Când tu µi
cei de lângå tine începeøi så aveøi gânduri diferite, altele decât cele pe care le
nutreµte Domnul, aceea este crucea. Domnul vrea ca tu så mergi pe calea aceasta,
dar eul tåu, carnea ta, vrea så meargå pe cealaltå cale. Aceasta este crucea. Când
tatål tåu µi mama ta, pe care într-adevår îi iubeµti, vor ca tu så mergi pe o altå
cale, alta decât cea pe care Domnul vrea så mergi, aceasta înseamnå crucea.
Deci, în viaøa noastrå sunt multe cruci de purtat. A-L urma pe Domnul înseamnå
a merge pe calea crucii. Dacå tu nu îøi porøi crucea, nu poøi fi ucenicul Såu, cåci
Domnul Însuµi Ωi-a purtat crucea. Toatå viaøa Lui a mers pe calea crucii, pânå ce
a fost råstignit pe cruce. De aceea El ne-a chemat så ne purtåm crucea. Fiecare
dintre noi are o cruce diferitå, dar trebuie så ne luåm crucea pentru a-L urma pe
Domnul. Atunci putem fi ucenicii Lui. Deci, observaøi din nou cå aceastå condiøie
este irevocabilå.

Am înøeles oare acest mesaj? Ceea ce doresc så vå împårtåµesc este pur µi
simplu aceasta: poate cå de mult crezi în Domnul µi crezi cå-L urmezi, dar eµti cu
adevårat ucenicul Lui? Ai îndeplinit condiøia puså de El încå de la început?

A zidi un turn

Domnul foloseµte apoi douå ilustraøii. În Luca 14:28 El spune: „Pentru cå
cine dintre voi, vrând så zideascå un turn, nu stå întâi µi socoteµte costul, dacå are
cu ce så-l sfârµeascå?” (Bucureµti, 2001).

 A fi ucenicul Domnului e similar cu a zidi un turn. Ce este un turn? Un
turn este ceva ce iese în evidenøå. Este ceva ce poate fi zårit de departe. De aceea,
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turnul are, de fapt, semnificaøia unei mårturii. Astfel, a fi ucenicul Domnului
Isus înseamnå a øi se încredinøa mårturia lui Isus.

Dacå doriøi så zidiøi un turn, Domnul spune så nu vå gråbiøi. Asta nu
presupune doar niµte sentimente stârnite de atmosfera care s-a creat, când totul
devine atât de emoøionant µi miµcåtor, încât ridici mâna pentru a deveni ucenicul
lui Cristos. Nici måcar nu eµti conµtient de ceea ce faci. Domnul spune så nu faci
aµa ceva, cåci acest lucru implicå ceva foarte serios. Domnul vrea så-øi încredinøeze
øie mårturia Lui. Urmeazå så zideµti un turn. Ar trebui så stai jos µi så te liniµteµti.
Socoteµte costul så vezi dacå-l poøi termina, cåci dacå pui doar temelia µi nu eµti
în stare så-l termini, toøi se vor uita la el µi vor râde de tine: „A, a început, dar nu
poate termina”. Cu alte cuvinte, nu va exista mårturie din partea ta. Nu numai cå
nu vei putea purta mårturia lui Isus, dar aduci ruµine Domnului. Aµa cå Domnul
spune så nu te gråbeµti. Nu lua o decizie pripitå; mergi acaså, liniµteµte-te µi
cântåreµte preøul. Vezi dacå eµti gata så dai totul, pentru cå preøul implicå totul.
Eµti dispus så foloseµti totul pentru a zidi turnul? Sau vrei så mai reøii ceva
pentru tine, dar så zideµti µi turnul? Atunci se poate cå vei aµeza doar temelia, dar
nu-l vei putea termina. Aøi procedat astfel vreodatå? În viaøa de creµtin, dupå ce
ai crezut în Domnul Isus, te-ai aµezat vreodatå pentru a socoti cheltuielile? A
crede în Domnul Isus nu te costå nimic, pentru cå El a plåtit preøul, dar a fi
ucenicul Såu implicå un preø pe care trebuie så-l plåteµti.

Ai stat vreodatå jos µi ai socotit costul? Când te aµezi µi socoteµti cheltuielile,
cu siguranøå cå vei descoperi cå zidirea turnului este prea costisitoare. Vråjmaµul
lui Dumnezeu îøi va sugera tot soiul de cheltuieli imaginare. Cu cât socoteµti mai
mult cheltuielile, cu atât mai costisitor øi se va pårea. Vråjmaµul va încerca cu
orice chip så te împiedice så devii ucenicul lui Cristos, dar când Duhul lui
Dumnezeu te face cu adevårat så înøelegi µi îøi descoperå cât de valoros este
Cristos, atunci vei realiza cå nimic nu este prea costisitor. Poøi tu så spui cå e
ceva prea costisitor pentru a-L câµtiga pe Domnul? De fapt, ceea ce tu crezi cå
este cheltuialå, pentru tine este câµtig, iar ceea ce-ai considerat a fi valoros, te
împiedicå de fapt så-L câµtigi pe Cristos.

În Filipeni 3, apostolul Pavel mårturiseµte cå el obiµnuia så se mândreascå
cu arborele såu genealogic. Era un iudeu de bunå credinøå, din seminøia lui
Beniamin, era fariseu µi era plin de râvnå pentru Lege. Toate acestea îi erau
scumpe, dar atunci când Domnul l-a întâlnit, când a våzut preøul nespus de mare
al cunoaµterii lui Isus Cristos, a înøeles cå ceea ce considera un câµtig erau, de
fapt, lucruri care îl trågeau înapoi. El le-a socotit ca o pierdere, µi nu doar pierdere,
ci ca pe un gunoi. Atunci când noi încercåm så socotim costul, îl vedem atât de
mare, µi asta pentru cå nu vedem valoarea Domnului. Dacå Domnul øi se
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descoperå, atunci nimic nu øi se mai pare prea costisitor. De fapt, El este Cel care
ne elibereazå de ceea ce-i pierdere pentru a cåpåta adevåratul câµtig, ca så împlinim
într-adevår scopul lui Dumnezeu pentru viaøa noastrå.

A fi ucenic înseamnå a zidi un turn, a påstra mårturia lui Isus: cå Isus este
mai valoros decât orice, cu mult mai mult decât orice altceva. Aceasta este mårturia
pe care o zidim. El este cu mult mai vrednic decât sunt eu, decât tatål meu sau
mama mea, decât soøia mea µi soøul meu, decât copiii mei, decât fraøii µi surorile
mele. El este deasupra tuturora. Aceasta este mårturia lui Isus.

A merge la råzboi

Apoi, Domnul nostru a folosit o altå pildå. El a spus: „Sau care împårat,
mergând la råzboi...” A fi ucenic al Domnului Isus înseamnå µi a merge la råzboi.
Existå o luptå spiritualå constantå, o luptå între Dumnezeu µi Satan. Cine este
vrednic de a fi adorat? Cine este vrednic de a fi slujit? Iar a fi ucenic înseamnå a
da un råspuns acestor întrebåri. Ne alåturåm µi noi în aceastå luptå. Pentru a
merge la råzboi trebuie mai întâi så-øi faci socotelile. Vråjmaµul vine împotriva
ta cu douåzeci de mii, iar tu vrei så mergi împotriva lui doar cu zece mii. Asta nu
înseamnå cå ai numai zece mii de soldaøi. Înseamnå cå tu vrei så foloseµti doar
zece mii. Vrei ca pe ceilaløi så-i påstrezi. Nu vrei så trimiøi toøi soldaøii pe câmpul
de luptå. Dacå aµa stau lucrurile, atunci nu mai pleca la luptå deloc. Trimite o
solie de pace, pentru cå vei fi înfrânt. Suntem noi dispuµi så dåm tot ce avem?
Domnul a spus: „Dacå nu renunøi la tot ce ai, nu poøi fi ucenicul Meu.”

Dacå tu consideri cå un lucru îøi aparøine – vreau så påstrez asta pentru
mine, nu vreau så-l folosesc în întregime pentru Domnul – atunci nu vei putea så
lupøi deloc. Eµti deja înfrânt. Trebuie så påråseµti totul de dragul Domnului, tot
ceea ce consideri cå îøi aparøine. Noi spunem mereu: „eu, mie, al meu.” Gândiøi-vå
la aceasta! Ce este al tåu cu adevårat? Crezi cå este al tåu, dar, în realitate, nimic
nu este al tåu. Totul este dat de El, totul este dat de Dumnezeu. Ce este al tåu? Te
naµti gol µi pleci gol. Însåµi viaøa øi-e datå de Domnul. Nu îøi aparøine, cu atât mai
puøin mântuirea. Dacå ai viaøå veµnicå, aceasta este darul lui Dumnezeu. Nu ai
nimic care så fie al tåu. Doar consideri cå este al tåu, dar de fapt, nu este al tåu. Tu
eµti doar un administrator. Dacå vezi cå totul Îi aparøine Domnului, atunci îøi este
uµor så laµi totul, pentru cå nimic nu e al tåu. Observaøi logica din spatele acestora?
Dacå nu låsaøi totul, nu puteøi fi ucenicii Lui.

Citind consemnårile din Evanghelii, Îl vedem pe Domnul Isus mergând pe
Marea Tiberiadei; El i-a våzut pe Petru µi pe Andrei aruncând nåvodul µi le-a
spus: „Veniøi µi urmaøi-Må.” Ei au låsat nåvodul µi L-au urmat pe Domnul. A mai
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mers puøin µi i-a våzut pe cei doi fii ai lui Zebedei dregându-µi plasele, iar Domnul
le-a spus: „Veniøi µi urmaøi-Må.” Ei au påråsit plasele, pe tatål lor, barca µi L-au
urmat pe Domnul. Matei se afla la vamå. Domnul i-a spus: „Urmeazå-Må”. El a
påråsit totul µi L-a urmat pe Domnul. Cel care-L urma pe Domnul låsa totul
pentru cå aceea era singura cale de a fi ucenicul Lui. Dar îµi mai påstrase oare
Petru barca? Da, el încå o mai avea. Mai avea µi o caså? Da, avea µi-o caså. Mai
avea familie? El avea µi familie. Chiar soacra locuia în casa lui. Dar el a låsat
totul. Cu alte cuvinte, inima ta ar trebui så se detaµeze de orice lucru. Pentru tine
Domnul este totul. Dacå El vrea acest lucru, îl poate avea, pentru cå totul este al
Lui. Dacå nu låsåm tot ceea ce credem cå ne aparøine, nu putem fi ucenicii Lui.
Ucenicia implicå totul. Ori eµti ucenic, ori nu eµti. Ori Îl urmezi pe Domnul, ori
nu-L urmezi. Care este starea ta acum? Zidim noi turnul? Ne aflåm noi în luptå?

Sarea care-µi pierde gustul

Domnul încheie, spunând: „Sarea este bunå.” În Biblie sarea este foarte
importantå. În Levitic 2:13, fiecare prinos, fiecare jertfå de mâncare trebuia såratå
cu sare deoarece ea era sarea legåmântului lui Dumnezeu. Înseamnå cå sarea
este veµnicå. Sarea previne putrezirea. Deci, Domnul a spus: „Voi sunteøi sarea
påmântului” (vezi Matei 5:13). Cui i S-a adresat El spunând: „voi sunteøi sarea
påmântului”? El S-a adresat ucenicilor, nu celor credincioµi. Noi suntem sarea
påmântului. Dacå-L urmåm pe Domnul, viaøa noastrå are un gust aparte. Domnul
a spus: „Voi sunteøi altfel”. Noi suntem deosebiøi. Noi suntem diferiøi de lume,
pentru cå avem viaøa nouå în noi. Noi Îl avem pe Cristos în noi; aceasta face så
fim sare. De câte ori pui sare pe ceva, se cunoaµte. Ceva poate fi fårå gust, dar
când pui sare, ea îi då gust. Noi creµtinii avem o aromå, o mireasmå deosebitå.
Lumea µtie aceasta; înså sarea poate så-µi piardå gustul. Cum poate sarea så-µi
piardå gustul? Dacå o diluezi, µi o diluezi µi iar o diluezi, pânå ajunge atât de
diluatå, încât nu mai are gust de sare. Ce înseamnå aceasta? Înseamnå cå, dacå
urmåm calea lumii, dacå urmåm carnea noastrå, sarea din noi se dilueazå, se
dilueazå, se dilueazå, pânå ce ajungem fårå gust.

Când se întâmplå aµa, ce faci cu sarea? Nu poøi s-o pui pe câmp drept
îngråµåmânt, nici n-o poøi pune la gunoi, cåci ea ar fi trebuit så fie folositå ca
sare. Ce poøi face cu ea? O arunci. Ωtii ce înseamnå asta? Câmpul reprezintå
Împåråøia. Dacå eµti sårat, vei intra în Împåråøia lui Dumnezeu, dar dacå øi-ai
pierdut gustul special, El nu te va arunca la gunoi, pentru cå gunoiul este pentru
necreµtini. Dar pentru cå tu eµti creµtin, ce va face El cu tine? El te va arunca în
afara Împåråøiei, în întunericul de afarå. Aceasta va face El.
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Domnul nostru µi-a încheiat cuvântarea cu aceste cuvinte. El adreseazå o
chemare. Cel care are urechi, så audå ce a vorbit Domnul. Fraøi µi surori, fie så
avem urechi care så audå. Fie ca de acum înainte så existe în viaøa noastrå un nou
început, ca så devenim un popor pe deplin predat Domnului, care så-L urmeze
pe El pânå la capåt. Oriunde merge Mielul, så mergem µi noi. Nu vom mai socoti
costul, pentru cå am fåcut deja acest lucru µi am våzut cå El este vrednic.

Så ne rugåm:

Doamne, descopere-ne µi nouå valoarea Ta, altfel niciodatå nu vom fi în
stare så Te urmåm. Ne vom întoarce, asemenea tânårului bogat. Noi nu µtim cå
harul Tåu este îndeajuns pentru noi. O, Doamne, descoperå-ne Tu valoarea Ta,
aµa încât så fim cu adevårat ucenicii Tåi, så putem fi folositori în mâinile Tale,
ca så zidim turnul mårturiei, ca så ne alåturåm µi noi în lupta pe care Tu ai
câµtigat-o deja. Ai milå de noi! Nu ne låsa så plecåm de la Tine. Apucå-ne pentru
scopul Tåu. Te rugåm în Numele Domnului nostru Isus.

Amin
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Råscumpårarea voastrå se apropie

– Mesaj rostit în Washington, D.C., la 16 decembrie, 2001 –

De citit:

Luca 21:24-36: „Vor cådea sub tåiµul såbiei, vor fi luaøi robi printre toate
neamurile µi Ierusalimul va fi cålcat în picioare de neamuri, pânå se vor împlini
vremurile neamurilor. Vor fi semne în soare, în lunå µi în stele. Ωi pe påmânt va
fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor µti ce så facå la auzul urletului mårii
µi al valurilor, oamenii murind de fricå în aµteptarea lucrurilor care se vor
întâmpla pe påmânt, cåci puterile cerurilor vor fi clåtinate. Atunci vor vedea pe
Fiul Omului venind pe un nor cu putere µi slavå mare. Când va începe så se
întâmple aceste lucruri, så vå uitaøi în sus µi så vå ridicaøi capetele, pentru cå
råscumpårarea voastrå se apropie. Ωi le-a spus o pildå: „Iatå smochinul µi toøi
copacii, când înfrunzesc deja, voi înµivå µtiøi, privindu-i, cå vara se apropie. Aµa
µi voi, când veøi vedea întâmplându-se acestea, så µtiøi cå Împåråøia lui Dumnezeu
este aproape. Adevårat vå spun cå nicidecum nu va trece aceastå generaøie
pânå nu vor avea loc toate acestea. Cerul µi påmântul vor trece, dar cuvintele
Mele nicidecum nu vor trece. Luaøi seama la voi înµivå, ca nu cumva inimile
voastre så fie împovårate de mâncare µi båuturå µi de îngrijorårile vieøii µi ziua
aceea så vinå peste voi pe neaµteptate: cåci ea va veni ca un laø peste toøi cei
care locuiesc pe faøa întregului påmânt. Vegheaøi deci, rugându-vå în orice timp,
ca så fiøi socotiøi vrednici så scåpaøi de toate acestea care vor avea loc µi så staøi
înaintea Fiului Omului”.

Så ne rugåm:

Doamne scump, Te låudåm µi Îøi muløumim pentru cå ne iubeµti, pentru cå
Te-ai dat pe Tine Însuøi pentru a ne råscumpåra – pe deplin. Doamne, aµa cum
ståm în prezenøa Ta, Te rugåm så ne vorbeµti prin Cuvântul Tåu scris. Avem
nevoie de Cuvântul Tåu pentru a putea cunoaµte cum så tråim pentru lauda
slavei Tale. Încredinøåm acest timp în mâinile Tale µi credem cå Duhul Tåu cel
Sfânt ne va atinge inimile µi ne va aduce în armonie cu Tine. Te rugåm în Numele
Domnului Isus µi pentru slava Sa. Amin.

Pasajul pe care tocmai l-am citit se referå la zilele de pe urmå. El vorbeµte
despre cea de-a doua venire a Domnului nostru Isus. Muløumim lui Dumnezeu
pentru cå, noi tråim chiar în aceste zile. Prin urmare, cred cå este foarte relevant
pentru noi så cugetåm la acest lucru.
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Distrugerea Templului

Cu ocazia ultimei Sale vizite în Ierusalim, în timp ce Domnul nostru Isus
påråsea Templul, ucenicii Såi I-au atras atenøia asupra måreøiei Templului, care
fusese construit cu pietre preøioase µi daruri aduse din întreaga lume. Ei erau atât
de mândri de acest Templu din Ierusalim! Dar Domnul le-a spus în µoaptå: „Vor
veni zile când nu va råmâne aici piatrå pe piatrå.” Cu alte cuvinte, aceastå clådire
måreaøå va fi distruså cu desåvârµire. Desigur, pentru ucenici acesta a fost un
µoc, cåci la acea vreme evreii se mândreau foarte mult cu acest Templu. Pentru ei
era locaµul cel mai sfânt. Deci, cum se putea întâmpla aµa ceva, så nu råmânå
piatrå pe piatrå?

Acest Templu fusese zidit din pietre masive. Era oare posibil så nu råmânå
piatrå pe piatrå? Dar ucenicii nu au îndråznit så-L întrebe pe drum, cåci, dacå
trecåtorii ar fi auzit aµa ceva, ar fi socotit-o ca pe o blasfemie µi ar fi aruncat cu
pietre în ei. Aµa cå au aµteptat pânå când au ieµit din cetatea Ierusalimului µi s-au
îndreptat spre Muntele Måslinilor. Patru dintre ucenicii Lui au venit, în liniµte, la
El, pe când Domnul nostru Isus Se afla pe acel munte µi probabil cå I-au µoptit la
ureche: „Doamne, când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Ωi care va fi semnul
când se vor întâmpla aceste lucruri?” Dupå aceasta, Domnul a rostit ceea ce noi
numim „Predica de pe Munte”.

El le-a spus ucenicilor cå, dupå plecarea Lui de pe påmânt, vor fi råzboaie
µi zvonuri de råzboaie, vor fi foamete, cutremure µi ciumå. Dar când toate acestea
se vor întâmpla, iar un neam se va råscula împotriva altui neam, acestea nu vor fi
decât începutul chinurilor. Altfel spus, acesta nu va fi sfârµitul, ci doar începutul.

Apoi a spus: „Vå vor prigoni din pricina Numelui Meu µi veøi fi daøi la
moarte. Dupå aceea, Ierusalimul va fi înconjurat µi distrus în întregime. Poporul
evreu va fi împråµtiat printre neamuri, iar Ierusalimul va fi cålcat în picioare de
neamuri, pânå se vor împlini vremurile neamurilor.”

Noi µtim cå, aµa cum a prezis Domnul nostru, toate aceste lucruri s-au
întâmplat întocmai. În anul 70, Ierusalimul a fost înconjurat de armata romanå,
sub conducerea generalului Titus, care l-a invadat. Ultima apårare a poporului a
constituit retragerea lor în Templu, deoarece acesta fusese zidit cu pietre masive.
Templul era asemenea unei fortåreøe, iar armata romanå l-a înconjurat. De fapt,
istoricul evreu Josephus, care era µi general în armatå µi care se predase armatei
romane, a ståruit pe lângå Titus så nu distrugå Templul. Dar înainte ca porunca
lui Titus så ajungå la trupele armate, ei începuserå deja så atace aceastå fortåreaøå.
Cum puteau påtrunde în ea? Au aruncat foc înåuntru µi au ars-o. Desigur cå focul
a ars doar lemnul, nu µi pietrele. Înså, ca urmare a distrugerii focului, Templul a
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fost invadat, iar cei care se adåpostiserå acolo, ca într-un ultim refugiu, au fost
omorâøi.

Domnul nostru Isus spusese înså cå nu va råmânea piatrå pe piatrå. Cum
s-a întâmplat asta? Chiar µi dupå ce Templul a ars, pietrele au råmas acolo –
pietre masive, una peste alta. Ωtim cå Templul era acoperit cu aur µi, din cauza
cåldurii, aurul a început så se topeascå µi så påtrundå printre cråpåturile pietrelor.
Cum armata romanå încerca så obøinå aurul, au såpat fiecare piatrå în parte.
Ceea ce Domnul nostru a prezis referitor la Templu, s-a împlinit cuvânt cu cuvânt.
Ωi nu doar atât, dar µi poporul evreu a fost literalmente împråµtiat printre toate
popoarele lumii.

Vremurile neamurilor

Domnul nostru Isus a spus cå Ierusalimul va fi cålcat în picioare de neamuri,
iar aceasta s-a întâmplat timp de aproape 2000 de ani. Când citim istoria, vedem
cå, timp de câteva luni, între anii 134-135, în timpul råscoalei lui Bar-Kokhba,
Ierusalimul s-a aflat sub conducerea iudeilor. În afarå de acele câteva luni, timp
de aproape 2000 de ani, Ierusalimul a fost condus de neamuri, de naøiuni.

În cartea Daniel ne este aråtat timpul neamurilor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu
a început så dea putere neamurilor så conducå pe acest påmânt, începând cu
Nebucadneøar, împåratul Imperiului Babilonian. În Daniel 2, Nebucadneøar a
våzut într-un vis un chip uriaµ. Dumnezeu i-a aråtat în acel vis, prin acel chip
uriaµ, istoria lumii, timpul neamurilor.

Chipul uriaµ începea cu un cap de aur, care era Nebucadneøar, împåratul
Babilonului. Continua apoi cu Imperiul Persan, apoi cu Imperiul Grec, iar mai
apoi cu Imperiul Roman. Imperiul Roman avea så fie împårøit în douå, asemenea
celor douå picioare – Imperiul Roman de Apus µi Imperiul Roman de Råsårit.
Urmau apoi fluierele picioarelor µi cele zece degete. Acestea sunt legate de sfârµitul
acestui veac. O piatrå se va desprinde, fårå ajutorul vreunei mâini omeneµti, µi va
lovi fluierele picioarelor acelui chip måreø. Apoi chipul în întregime va fi nimicit,
încât nu va råmâne nici urmå din el, iar piatra va creµte µi va umple påmântul.
Aceasta este Împåråøia lui Dumnezeu. Acesta este timpul neamurilor.

Pânå la împlinirea vremurilor neamurilor

Domnul nostru Isus a spus: „Ierusalimul va fi cålcat în picioare de neamuri,
de naøiuni pânå la împlinirea vremurilor neamurilor”. Altfel spus, când vremea
neamurilor se va împlini, atunci acest veac se va sfârµi µi va începe un altul.
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Fraøi µi surori, noi ne aflåm tocmai în acea conjuncturå. De ce? În iunie 1967,
în timpul Råzboiului de Ωase Zile, forøele de apårare evreieµti au întreprins o acøiune
surprizå de salvare în Ierusalim, prin soldaøi paraµutiµti, iar armata iordanianå s-a
retras. Pentru prima datå în aproape 2000 de ani, întregul Ierusalim s-a aflat sub
ståpânirea evreilor.

Îmi amintesc cå atunci când am vizitat Ierusalimul pentru prima datå, pe atunci
era încå împårøit. La acea vreme aveam paµaport chinezesc, aµa cå am putut vizita
doar vechiul Ierusalim, cel aparøinând pårøii iordaniene. N-am putut trece så våd
oraµul noul. Dar în 1967 Ierusalimul a ajuns sub conducerea unicå a naøiunii evreieµti.
Dacå citiøi consemnårile istorice, veøi afla cå atunci când acei militari puternici au
påtruns în Ierusalim, ajunµi la Zidul Plângerii, au plâns. Ωi au jurat cå Ierusalimul va
fi pentru totdeauna capitala naøiunii Israel.

Dacå Ierusalimul råmâne sub conducerea unicå a naøiunii Israel, atunci
vremurile neamurilor s-au împlinit. Dar, profetic vorbind, nu suntem destul de siguri.
Dacå Ierusalimul va fi din nou împårøit, atunci trebuie så aµteptåm. Dar dacå
Ierusalimul continuå så råmânå sub conducerea unicå a naøiunii Israel, atunci, potrivit
Cuvântului lui Dumnezeu, vremurile neamurilor s-au împlinit. Venirea Domnului
este iminentå.

Dragi fraøi µi surori, noi tråim chiar în aceastå vreme, iar Domnul nostru a
spus cå în timpul acestor zile va fi necaz µi strâmtorare. Când oamenii se gândesc la
ceea ce urmeazå så vinå peste acest påmânt, sunt înfricoµaøi µi speriaøi de moarte. Ei
nu µtiu ce urmeazå så se întâmple.

Nu tråim noi asemenea vremuri? În aceastå øarå, noi am fost feriøi. În trecut au
existat cele douå Råzboaie Mondiale, dar ele s-au desfåµurat în afara acestei øåri.
Dar, dintr-o datå, 11 septembrie, ne-a trezit. Necazul este chiar aici. Cândva, te
trezeai dimineaøa µi mergeai la serviciu, având siguranøa cå te vei întoarce acaså.
Dar ce så spunem de ziua de azi? Nu mai existå acel sentiment al siguranøei. Nu
µtim ce urmeazå så se întâmple. Oamenii sunt îngroziøi de moarte. În calitatea noastrå
de credincioµi creµtini, unii care-L cunosc pe Domnul, care ar trebui så fie atitudinea
noastrå? Cum reacøionåm noi în aceste vremuri? Acesta este un lucru ce trebuie
înøeles. Deci, în pasajul pe care tocmai l-am citit, Domnul nostru Isus a vorbit mai
dinainte despre toate aceste lucruri, pentru a ne aråta cum så tråim µi cum så
reacøionåm, noi, credincioµii, în vremurile în care tråim.

Priviøi în sus

Existå trei lucruri pe care Domnul vrea så ni le transmitå. Primul se aflå în
versetul 28: „Când va începe så se întâmple aceste lucruri, så vå uitaøi în sus µi så
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vå ridicaøi capetele, pentru cå råscumpårarea voastrå se apropie.” Cât priveµte
lumea aceasta, când va vedea lucrurile care urmeazå så vinå, va fi îngrozitå de
moarte. Oamenii vor privi în jur, dar siguranøa lor a dispårut. Totul se clatinå,
nimic nu mai este de duratå. Uneori spunem cå doar lucrurile adevårate rezistå,
dar priviøi la cei doi zgârie-nori din New York – într-adevår solide – nu mai
existå. Nimic nu este de duratå pe acest påmânt, nu te poøi bizui pe nimic. Iar
dacå priveµti înåuntrul tåu, ce vezi? Teamå, neputinøå, nici o nådejde, nici o
siguranøå. Asta vede lumea. Dar noi, credincioµii, vom reacøiona ca µi oamenii
acestei lumi, fårå nici o nådejde, plini de teamå? Nu.

Domnul a spus: „Când va începe så se întâmple aceste lucruri, så vå uitaøi
în sus”. Oamenii privesc în jur µi chiar în jos, dar nu privesc în sus, pentru cå
atunci când privesc în sus, nu våd altceva decât cerul albastru. Dar noi putem
privi în sus, pentru cå atunci când privim în sus, întrezårim ceva mai mult decât
cerul albastru. Îl vedem pe Domnul nostru la dreapta lui Dumnezeu, stând pe
Tron. Cu douå mii de ani în urmå, El a venit în aceastå lume. A luat chipul unui
om µi a tråit în mijlocul nostru pentru a ni-L aråta pe Dumnezeu. Ne-a aråtat ce
fel de Dumnezeu este El. Oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. În ochii omului,
Dumnezeu este înspåimântåtor.

Îmi amintesc de vremea când eram copil µi ne jucam, intram în temple så
privim toate acele statui ale zeitåøilor. O, erau cu-adevårat înspåimântåtoare! Aµa
µi-L imagineazå µi oamenii pe Dumnezeu. Dar Domnul nostru Isus a venit în
lumea aceasta pentru a ne aråta ce fel de Dumnezeu este Dumnezeul nostru
Tatål.

„Fiindcå atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul
Såu Fiu, pentru ca oricine crede în El så nu piarå, ci så aibå viaøa veµnicå”. Fiul
lui Dumnezeu a venit în aceastå lume pentru a ne aråta dragostea lui Dumnezeu.
El a mers la cruce, a purtat påcatele noastre µi a murit pentru noi, pentru a ne
aråta cum ne iubeµte. Dupå ce Domnul Isus a såvârµit lucrarea de råscumpårare
la crucea Golgotei, a stat trei zile în mormânt. Dar, muløumim lui Dumnezeu, El
a înviat dintre cei morøi, pentru cå moartea nu L-a putut øine. El a înviat µi timp
de patruzeci de zile S-a aråtat ucenicilor. Apoi, de pe Muntele Måslinilor, S-a
înåløat la cer. Acum El stå pe scaunul Såu de domnie, în cer.

În Apocalipsa 5, vedem cå atunci când Domnul Isus S-a înåløat la cer, El a
luat de la Tatål Såu acel sul în care sunt trecute faptele Universului. El a început
så rupå peceøile, så împlineascå voia lui Dumnezeu prin a aduce din nou la
picioarele Lui toate lucrurile. Aceasta a fåcut Domnul Isus pânå acum µi aceasta
mai face µi azi. Deci, atunci când privim în sus, vedem aceste lucruri. Îl vedem
pe Mielul lui Dumnezeu pe tron. El deøine controlul. Indiferent de ceea ce se
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petrece pe påmânt, indiferent de relele pe care le vedem întâmplându-se pe acest
påmânt – µtim cå vråjmaµul, care este Satan („diavol” înseamnå råu) vrea så
ucidå, så distrugå – Dumnezeu poate så schimbe totul în bine. Asta face Domnul
nostru.

În Vechiul Testament, preaiubitul Iosif a fost vândut de cåtre fraøii såi så fie
sclav, dar Dumnezeu deøinea controlul situaøiei. În cele din urmå, Iosif ajunge
Prim Ministru al Egiptului µi scapå întreaga lui familie de foamete. Ce a spus
Iosif? „Voi aøi vrut så-mi faceøi råu, dar Dumnezeu l-a preschimbat în bine, pentru
ca så vå påstreze viaøa printr-o mare salvare.”

Fraøi µi surori, aceasta se petrece pe påmânt. În Matei 24, când Domnul
nostru a spus: „Când veøi vedea toate acestea, råzboaie µi zvonuri de råzboaie,
ciumå, foamete µi cutremure de påmânt”, acestea sunt necazuri µi strâmtoråri.
Totuµi, Duhul Sfânt a folosit acest cuvânt: „acestea sunt începuturile chinurilor
naµterii”. Asemenea unei femei însårcinate, când se apropie momentul naµterii,
ea este cuprinså de durerile naµterii. Privind din exterior, ea se aflå în niµte dureri,
ca de moarte; dar existå µi partea pozitivå a lucrurilor: un copil se naµte în lumea
aceasta, iar când copilul s-a nåscut, toate durerile sunt uitate.

Vråjmaµul a încercat så aducå moartea în lume, dar Domnul poate schimba
situaøia. Din acest haos Dumnezeu vrea så scoatå ceva care så satisfacå inima Sa,
un popor råscumpårat. Deci, fraøi µi surori, noi nu suntem la fel de lipsiøi de
speranøå ca µi oamenii acestei lumi. Noi privim în sus, iar acolo Îl vedem pe
Domnul nostru. Vedem ceea ce face El de douå mii de ani. Lucrarea Lui e aproape
terminatå µi în curând El Se va întoarce. Deci Biblia spune: „Priviøi în sus.”

Nu priviøi în jur. Dacå veøi privi în jur, vå înspåimântaøi. Nu priviøi înåuntrul
vostru. Dacå priviøi înåuntrul vostru vå cuprinde disperarea. Priviøi în sus så-L
vedeøi pe Domnul nostru care stå pe Tron. El Îµi duce la îndeplinire scopul Såu,
El schimbå råul în bine µi El Se va întoarce. Datoritå acestui fapt putem så privim
în sus.

Ridicaøi-vå capetele

„Ridicaøi-vå capetele.” Atunci când sunteøi disperaøi, nu vå ridicaøi capetele.
Vå aplecaøi capul, staøi cu capul plecat. Aceasta este o reacøie naturalå. Dar noi
ne putem ridica capetele, cåci råscumpårarea noastrå se apropie. Råscumpårare
este un cuvânt mare. Uneori ne gândim la råscumpårarea fåcutå de Domnul
nostru Isus ca la ceva foarte limitat. Dar, de fapt, sensul cuvântului råscumpårare,
råscumpårat, ceea ce Domnul a fåcut este o lucrare completå µi desåvârµitå. El
ne-a råscumpårat duhul nostru mort. Duhul nostru zåcea mort în påcate µi
fårådelegi, iar El ne-a råscumpårat. El a înnoit duhul nostru. El ne-a dat un duh
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nou µi a pus în noi Duhul Lui cel Sfânt, aµa încât så putem avea pårtåµie cu
Dumnezeu. Asta înseamnå råscumpårarea duhului nostru.

El a råscumpårat µi sufletul nostru. Gândirea noastrå, mintea noastrå este
atât de råvåµitå, aflatå sub atâtea influenøe, încât niciodatå nu gândim cum trebuie.
El ne råscumpårå µi mintea. El ne råscumpårå chiar µi sentimentele noastre. El
ne råscumpårå µi voinøa noastrå. El råscumpårå sufletul nostru µi aceasta se
întâmplå aståzi în toøi aceia care sunt ai Domnului. Zi de zi, El ne curåøå mintea,
ne purificå mintea, aµa încât så putem gândi corect µi clar. El ne purificå µi ne
curåøå sentimentele, aµa încât så putem så ne exprimåm sentimentele în mod
corect, iubind ceea ce trebuie iubit µi urând ceea ce trebuie urât. El ne elibereazå
voinøa: nu voia noastrå så se facå, ci voia lui Dumnezeu. Ωi El face aceastå
lucrare de råscumpårare a sufletului nostru în fiecare zi.

Dar, muløumim lui Dumnezeu, El a spus: „Råscumpårarea voastrå se
apropie”. Ce înseamnå aceasta? Aceasta se referå la trupul nostru, råscumpårarea
acestui trup muritor. Dacå eµti tânår, nu prea simøi acest lucru. Dar cât de mult
gemem noi, cei de vârsta mea, sub apåsarea acestui trup îmbåtrânit, care se desface
zi dupå zi. Uneori, când vreau så fac anumite lucruri, de exemplu så deschid o
sticlå, nu mai am puterea necesarå. Trebuie så-i cer unui frate så m-ajute. Acest
trup devine din ce în ce mai slabå. Dar muløumim lui Dumnezeu, când Domnul
nostru Se va întoarce, acest trup muritor va fi råscumpårat, va fi transformat
într-un trup nemuritor, la fel ca al Domnului Isus la învierea Sa.

Aståzi, când am venit în acest loc, a trebuit så cålåtorim cu maµina mai
bine de douå ore, deoarece acest trup este muritor. Dacå eµti în Richmond, nu
poøi fi, în acelaµi timp, µi în Washington. Dar trupul nemuritor nu mai are nevoie
de avion, te poøi afla pretutindeni. Uµa poate fi încuiatå, cu toate astea poøi intra.
Ce libertate – liber de constrângerea timpului µi a locului. Vom avea un trup
slåvit, eliberat de påcat µi moarte. În Romani 8, råscumpårarea trupului este
numitå înfiere. Înfierea reprezintå starea de fiu. Altfel spus, având un trup
nemuritor, putem ocupa locul de fii ai lui Dumnezeu. Gândiøi-vå la aceasta!

Fraøi µi surori, aµteptaøi voi cu neråbdare ceea ce are så vinå? Primiøi cu
bucurie cele ce urmeazå så se întâmple, µtiind cå vom avea parte de o mare
transformare, chiar µi în trupul nostru muritor, supus putrezirii. Acest trup supus
putrezirii nu va mai fi supus putrezirii, acest trup muritor va deveni nemuritor,
acest trup al ruµinii, al umilinøei va deveni un trup de slavå.

O, råscumpårarea Domnului nostru Isus! Cât de desåvârµitå este lucrarea
Domnului nostru Isus de la cruce – duhul, sufletul µi trupul sfinøite pe deplin. Ce
binecuvântatå nådejde! Noi avem o nådejde binecuvântatå. Putem privi în sus,
ne putem ridica capetele, deoarece råscumpårarea noastrå se apropie! Acesta
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este ceea ce ne spune Domnul nostru Isus în primul rând. Aleluia!

Pilda smochinului

Apoi, Domnul Isus începe så spunå o pildå. El spune: „Când vedeøi
smochinul µi toøi ceilaløi pomi înfrunzind µtiøi cå vara se apropie. De aceea, când
vedeøi toate acestea întâmplând-se, µtiøi cå este aproape, este chiar la uµi.” Ce
anume? Împåråøia lui Dumnezeu este aproape. Prezenøa Lui este aproape, este
chiar la uµi.

Dacå citiøi Vechiul Testament µi Noul Testament, descoperiøi cå smochinul
simbolizeazå poporul Israel. Ultima datå era când Domnul nostru Isus a intrat în
Ierusalim, într-o dimineaøå. I Se fåcuse foame µi, zårind un smochin, a cåutat
smochine în el. Acel smochin era plin de frunze, dar nu avea nici o smochinå. Deµi
Biblia ne spune cå nu era vremea recoltei, µtim cå, dacå existå frunze înainte de
vremea recoltei, atunci ar trebui så fie µi niµte smochine mårunte. Acestea erau
smochinele din timpul iernii. De obicei oamenii såraci le månâncå, pentru cå iarna
nu e nimic de mâncat. Deci, dacå nu erau nici chiar acele smochine de iarnå, asta
însemna cå nu aveau så fie smochine nici la varå, nici la toamnå. Prin urmare, când
Domnul nostru Isus a våzut acest smochin plin de frunze, s-a gândit cå va gåsi
câteva smochine de iarnå, dar nu era nici una. Altfel spus, acel pom nu avea så
aducå niciodatå roade. Aµa cå Domnul l-a blestemat. Domnul nostru nu a blestemat
niciodatå, nici måcar un animal, nici vreo altå plantå. Dar El a blestemat acel
smochin µi a spus: „În veci så nu mai dai rod”. A doua zi, când ucenicii au trecut pe
lângå pom, au våzut cå se uscase din rådåcinå, era în întregime uscat, mort.

Cu toate acestea, Domnul a spus:” Smochinul începe så înfrunzeascå”. Nu
se poate så fi uitat, cåci nu cu mult timp înainte El îl blestemase. Acum El
pomeneµte din nou smochinul. Ce înseamnå aceasta? Înseamnå cå, prin harul lui
Dumnezeu, acest smochin va renaµte. Aceasta este naµterea din nou a naøiunii
Israel. Timp de douå mii de ani, acest popor nu a existat. Poporul a fost împråµtiat
în toatå lumea – fårå moµtenire, fårå o øarå pe care s-o poatå numi a lor, fårå o
conducere. Poate un asemenea popor så fie restabilit ca naøiune? Aµa ceva nu s-a
mai întâlnit în istoria omenirii. Dar în anul 1948, acest lucru s-a întâmplat,
smochinul a început så înfrunzeascå.

Dar amintiøi-vå, refacerea naøiunii Israel nu este încå deplinå deoarece în
ochii lui Dumnezeu aceasta trebuie så fie o refacere spiritualå deplinå. Naøiunea
Israel nu este încå refåcutå din punct de vedere spiritual, ci numai din punct de
vedere politic. Existå frunze, dar încå nu existå smochine care så muløumeascå
inima lui Dumnezeu. Dar ele urmeazå så aparå.
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Nu doar acel smochin trebuie reabilitat, ci µi aløi pomi. Dupå Cel de-al
Doilea Råzboi Mondial, pe acest påmânt a început så renascå naøionalismul.
Multe naøiuni au luat fiinøå, multe naøiuni au fost reînfiinøate. În Asia, sistemul
colonial a luat sfârµit. Multe naøiuni din Asia au devenit independente – Filipine,
Indonezia, toate aceste naøiuni. Nu doar în Asia, ci µi în Europa, multe naøiuni au
renåscut. Imperiul Rus a decåzut, µi multe alte naøiuni au renåscut. De asemenea
µi în Africa. Când citim geografia sau istoria, descoperim numele multor naøiuni
pe care nu le-am cunoscut înainte. Geografia lumii s-a schimbat, deoarece toøi
pomii au început så înfrunzeascå.

Domnul a spus: „Când vedeøi aceste lucruri, µtiøi cå este aproape”. Împåråøia
lui Dumnezeu este aproape. Ωtiøi cå prezenøa Domnului, venirea Domnului este
aproape. Dar în Matei, El spune: „Este chiar la uµå”. Când oamenii din aceastå
øarå citesc aceste lucruri, nu le pot înøelege. Înså noi, cei din Orient, le înøelegem.
În aceastå øarå, atunci când cineva bate la uµå µi-i deschizi, acea persoanå se aflå
deja în caså. Dar în Orient, nu este la fel. Când deschizi uµa casei, se intrå mai
întâi într-o curte. Dacå eµti bogat, poate cå trebuie så treci prin câteva curøi înainte
de a ajunge la locuinøa propriu-ziså. Iar Domnul nostru Isus spune: „Când vedeøi
toate aceste lucruri, så µtiøi cå Eu sunt chiar la uµi”. Muløumiri fie aduse lui
Dumnezeu, aproape cå poøi auzi paµii Såi.

Aceastå generaøie

Domnul nostru a spus: „Nu va trece aceastå generaøie pânå nu se vor împlini
aceste lucruri. Cerul µi påmântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”
Toate acestea se vor împlini în generaøia noastrå. Ce este o generaøie? Te poøi
gândi cå o generaøie este de 40 de ani sau de 30 de ani. Nu. Generaøia despre care
vorbeµte Domnul aici este „aceastå generaøie”.

Întâlnim aceastå expresie µi în Matei 11, unde Domnul nostru spune: „Cu
ce voi asemåna aceastå generaøie? Cum så descriu aceastå generaøie? Este
asemenea unor copii stând în pieøe µi strigând cåtre tovaråµii lor µi spunând: ‘V-am
cântat din fluier µi n-aøi jucat, v-am cântat de jale µi nu v-aøi jelit’. Pentru cå a
venit Ioan, nici mâncând, nici bând µi ei spun: ‚are demon!’ A venit Fiul Omului,
mâncând µi bând µi ei spun: ’Iatå un om mâncåcios µi båutor de vin, prieten al
vameµilor µi al påcåtoµilor’”. Aceasta este generaøia. Aceasta este generaøia care
nu råspunde chemårii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne cheamå la pocåinøå,
noi nu ne pocåim. Când Dumnezeu ne cheamå så credem, noi nu credem.

Apoi, în Matei 12, oamenii au venit la El µi I-au spus: „Ce semn ne aråøi?”
Iar Domnul Isus a spus, „O generaøie rea µi adulterå cere un semn µi nu i se va da
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alt semn, decât semnul lui Iona”. Iona s-a aflat în pântecele peµtelui trei zile µi
trei nopøi, iar Domnul Isus a fost îngropat timp de trei zile µi trei nopøi în adâncul
påmântului. Acesta este semnul.

Împåråteasa din Seba se va ridica så judece aceastå generaøie, pentru cå ea
a venit de departe pentru a auzi cuvintele înøelepte ale lui Solomon, iar aceastå
generaøie nu vrea så audå cuvintele Aceluia care este mai mare decât Solomon.
Aceasta este generaøia.

Din nou, în Matei 17, dupå schimbarea la faøå a Domnului nostru Isus, El a
coborât µi a întâlnit un tânår posedat de demoni. Ucenicii nu au putut scoate
demonii afarå din el, iar Domnul le-a spus: „Ce voi face acestei generaøii
necredincioase µi adultere?”

Chiar µi-n ziua Rusaliilor, în Fapte 2, Petru a spus: „Salvaøi-vå din mijlocul
acestei generaøii adultere.” Prin urmare, vedeøi cå acea generaøie nu dura doar 30
sau 40 de ani. Acea generaøie reprezintå o anumitå perioadå caracterizatå prin
ticåloµie, adulter, curvie µi necredinøå. Aceasta este generaøia noastrå, iar aceastå
generaøie nu va trece pânå ce nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Dacå toate
acestea se vor întâmpla în generaøia noastrå, atunci ce are Domnul så ne spunå
nouå?

Luaøi seama

În Luca 21:34: „Luaøi seama la voi înµivå, ca nu cumva så vi se îngreuneze
inimile cu îmbuibare de mâncare µi båuturå µi cu îngrijorårile vieøii acesteia, µi
astfel ziua aceea så vinå fårå veste asupra voastrå.”

Vedem aici cum Domnul nostru Isus ne avertizeazå: „Luaøi seama. Luaøi
aminte. Acordaøi atenøie. Aveøi grijå.” Cu privire la care lucru anume? El a spus:
ca nu cumva mâncarea µi båutura µi grijile vieøii acesteia så vå împovåreze inimile
µi ziua aceea så vå prindå nepregåtiøi.

Este foarte ciudat. Pe de o parte, atunci când oamenii se gândesc la cele ce
urmeazå så se întâmple sunt îngroziøi de moarte. Pe de altå parte înså, îµi tråiesc
vieøile ca µi mai-nainte. Nu-i acesta un lucru ciudat? Dacå se gândesc la ceea ce
urmeazå µi sunt înspåimântaøi, ne-am gândi cå ar trebui så facå ceva. Dar ce pot
så facå? Ar trebui så-µi facå provizii de hranå µi apå pentru treizeci de zile? Am
spus adesea cå, dacå ai face un asemenea lucru, probabil cå ai muri mai repede,
deoarece când oamenii fårå provizii aflå cå tu ai, nu vei scåpa cu viaøå. Ce rost
are så procedezi astfel? Nu are nici un rost. Eu cred cå oamenii spun: „Ei bine,
este înfricoµåtor, dar ce putem face?” Viaøa merge înainte, ca de obicei, aµa cå µi
mâncatul, båutul µi grijile vieøii continuå. Nu-i acest lucru ciudat? Aceasta se
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întâmplå. Ei nu µtiu altceva decât så månânce, så bea µi så se îngrijoreze. Aceasta
este viaøa. A te îngrijora face parte din viaøå. Dacå nu te îngrijorezi, nu eµti o
fiinøå umanå. Nu este acest lucru ciudat? Aµa cå ziua aceea va veni peste ei µi-i
va prinde nepregåtiøi. Ea va veni pe neaµteptate µi vor fi luaøi prin surprindere.

Dar fraøi µi surori, acesta nu este µi cazul nostru. Domnul nostru ne-a înµtiinøat
deja. El a spus: „Când vedeøi aceste lucruri, amintiøi-vå cå se apropie sfârµitul”. De
aceea, nu låsaøi ca aceste lucruri så fie sensul µi scopul vieøii voastre. Dacå ai ca scop
în viaøå mâncatul, båutul µi grijile vieøii, atunci când ziua aceea va veni µi toate aceste
lucruri nu vor mai fi, eµti un om mort. Pierzi totul. Nu-øi mai råmâne nimic.

Noi, cei care am murit cu Cristos µi care am înviat cu Cristos, nu cåutåm
lucrurile acestui påmânt, ci pe cele de sus, acolo unde este µi Domnul nostru
Isus, acolo unde viaøa noastrå cu Domnul nostru Isus este ascunså în Dumnezeu.
Acolo trebuie så fie inimile noastre. Inimile noastre nu trebuie så fie pe påmânt.
Inimile noastre nu trebuie så fie împovårate gândindu-ne ce vom mânca µi ce
vom bea. Domnul µtie ce vei mânca µi ce vei bea. „Cåutaøi mai întâi Împåråøia lui
Dumnezeu µi dreptatea Lui µi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. De
ce te îngrijorezi de viaøa aceasta? Tu ai un Tatå ceresc care îøi poartå de grijå.
Fraøi µi surori, så avem grijå ca nu cumva så fim ca oamenii acestei lumi, ocupaøi
doar cu lucrurile acestei lumi, uitând de lucrurile din cer. Fie ca singura noastrå
comoarå så fie ascunså în cer. Aceasta este avertizarea Domnului nostru Isus
pentru noi.

Vegheaøi

În al treilea rând, „Vegheaøi deci, rugându-vå în orice timp, ca så fiøi socotiøi
vrednici så scåpaøi de toate acestea care vor avea loc µi så staøi înaintea Fiului
Omului” (v. 36).

„Luaøi seama” este o avertizare, ea are caracter negativ. „Vegheaøi dar” este
o îmbårbåtare; ea are caracter pozitiv. Domnul vrea ca noi så veghem.

În Isaia 21 se gåseµte o viziune a Dumei µi aceasta este cuprinså în doar
douå versete: „Stråjerule, cât mai este din noapte? Stråjerule, mai este mult din
noapte? Stråjerul råspunde: „Vine dimineaøa, dar este tot noapte. Dacå vreøi så
întrebaøi, întrebaøi, întoarceøi-vå µi veniøi iaråµi.”

„Stråjerule, mai este mult din noapte?” Fraøi µi surori, noi tråim în plinå
noapte. E chiar miezul nopøii. „Mai este mult din noapte?” Stråjerul råspunde:
„Vine dimineaøa”. Aceasta este nådejdea. „Dar mai este din noapte”. Noaptea nu
a trecut încå, dar dimineaøa vine. Dacå vreøi så întrebaøi, întrebaøi. Acesta este un
timp când se poate întreba. Întoarceøi-vå, pentru cå El vine.
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În Isaia 62 Domnul a spus: „Voi pune pe zidurile Ierusalimului stråjeri care
så strige cåtre Domnul zi µi noapte. Nu tåceøi, nu încetaøi så cereøi Domnului,
pânå El nu va face din Ierusalim un loc de slavå µi laudå.”

Domnul ne-a pus stråjeri. Întreaga lume doarme, pentru cå acum este noapte.
Ωi în special la miezul nopøii, când întunericul nopøii este atât de mare, atunci
somnul e cel mai profund. Când dimineaøa se iveµte, aceasta vine pe nesimøite,
dar stråjerii vegheazå. Ei vegheazå toatå noaptea. Ei vegheazå în aµteptarea
dimineøii, ca dimineaøa så nu-i ia pe nepregåtite.

Noi veghem. Cu ce scop veghem? Veghem în aµteptarea evenimentelor
care urmeazå så vinå? Aståzi dacå vorbeµti despre prorocie vei avea un bun
auditoriu. Oamenilor le place så audå prorocii, mai ales dacå le oferi µi o
demonstraøie deosebitå. Ωi vor fi miµcaøi, dar lucrarea nu e neapårat una realå.
Da, noi veghem ca så cunoaµtem cele ce urmeazå. Creµtinii nu îµi ascund capul
în nisip, ca struøul. Noi µtim ce urmeazå, dar nu veghem cu scopul de a vedea
întâmplându-se aceste lucruri. Atunci când le privim, µtim cå Domnul este aproape.
Noi veghem în aµteptarea Lui.

Oamenii spun: „Domnul nu va veni, cåci, potrivit celor spuse la 2
Tesaloniceni 2, mai întâi trebuie så vinå anticristul, deci pe el ar trebui så-l
aµteptåm”. Fraøi µi surori, noi nu veghem în aµteptarea lui anticrist; noi Îl aµteptåm
pe Cristos. Anticristul va veni, dar amintiøi-vå, înainte ca anticristul så vinå,
Domnul Îµi va fi fåcut deja apariøia. Doar cei treji pot vedea luceafårul de
dimineaøå. Doar cei care vegheazå Îl cunosc pe Domnul Isus ca pe Luceafårul de
dimineaøå. El Îl vor vedea prima datå pe Domnul. Iar cei care nu vegheazå nu pot
vedea decât soarele, dar va fi prea târziu.

Deci, dragi fraøi µi surori, vegheaøi. Dar „a veghea” este o atitudine care
implicå acøiune. Vegheaøi în vederea rugåciunii. În timp ce veghem, ne rugåm.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a încredinøat o slujbå. Noi avem de împlinit partea
spiritualå a lucrårii. Guvernul se va ocupa de partea fizicå, iar noi ne vom ocupa
de cea spiritualå, deoarece noi suntem angajaøi într-o luptå spiritualå. Dumnezeu
µi Satan sunt în råzboi. Dumnezeu aduce voia Sa pe acest påmânt, iar Satan
încearcå din råsputeri så se opunå. Noi ne împotrivim împreunå cu Dumnezeu,
rugându-ne, aducând voia Sa din cer pe påmânt. Ce responsabilitate! Ce privilegiu!
Veghem în vederea rugåciunii. Ne rugåm necurmat. Fie cå este iarnå sau varå,
primåvarå sau toamnå, noi ne rugåm. Ne rugåm ca voia lui Dumnezeu så se
împlineascå fårå întârziere pe acest påmânt, ca vråjmaµul så fie înfrânt pe deplin,
iar Împåråøia lui Dumnezeu så poatå veni pe acest påmânt, ca pacea så domneascå
atunci când Prinøul påcii va reveni.

Aceasta facem noi. Noi nu suntem negativiµti, nu suntem pasivi, ci suntem
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foarte activi, privind lucrurile într-un mod pozitiv. Noi lucråm împreunå cu
Domnul nostru în vederea aducerii Împåratului µi a Împåråøiei Sale.

Socotiøi vrednici de a scåpa

Ce se va întâmpla dacå vom avea o astfel de atitudine? Vom scåpa de toate
aceste lucruri care vor veni µi vom sta în picioare înaintea Fiului omului. Aceasta
este una dintre fågåduinøele cele mai rare date Bisericii. Chiar înainte de venirea
necazului celui mare pe acest påmânt, înainte ca soarele, luna µi stelele så se
clatine, înainte de marele necaz de pe påmânt, toøi cei care vegheazå vor scåpa µi
vor sta în picioare înaintea Fiului omului. Unde este Fiul omului? El stå pe Tron.

Când va veni Domnul, doi vor dormi: unul va fi luat, altul va fi låsat. Doi
vor måcina la moarå: unul va fi luat, altul va fi låsat. Doi vor lucra pe câmp: unul
va fi luat, altul va fi låsat. La venirea Domnului, El va veni mai întâi asemenea
unui hoø. Fårå a fi observat, va veni în liniµte, deodatå, pe neaµteptate. Cei doi din
Matei 24 reprezintå creµtinii în viaøå, aceia care tråiesc aståzi, cåci numårul doi
este numårul martorului. Doi sunt la moarå – aceasta reprezintå dimineaøa. Doi
lucreazå la câmp – aceasta este dupå-amiaza. Doi dorm – aceasta este noaptea.
Nu este vorba de µase persoane diferite, ci de douå, pentru cå påmântul este
rotund. În unele locuri este dimineaøå, în alte locuri amiazå, µi în altele noapte.

În exterior, viaøa merge înainte. Nu abandonåm lucrul din cauzå cå vine
Domnul. Pregåtirea este låuntricå, µi nu exterioarå. Du-te µi culcå-te când vine
noaptea! Scoalå-te µi lucreazå când vine dimineaøa! dar, deodatå, unul va fi luat,
iar altul va fi låsat. Acesta este semnul venirii Sale. Într-o zi, de pe întreg globul
påmântesc unii creµtini vor dispårea, luaøi de Domnul, råpiøi. Ei vor fi fost scåpaøi
de toate aceste lucruri pentru a sta înaintea Fiului Omului.

Acest verset, Luca 21:36, este unul dintre versetele care ne aratå råpirea
condiøionatå: vegheaøi µi vå rugaøi. Veøi scåpa µi veøi sta în picioare înaintea Fiului
Omului. Asemenea copilului de parte bårbåteascå din Apocalipsa 12, veøi fi råpiøi
la Tron, pentru a-L întâmpina pe Domnul, pentru a-L aduce pe Împårat înapoi pe
påmânt. Ce privilegiu! O, fie ca µi noi så ne aflåm printre aceia! Domnul så ne
ajute.

Så ne rugåm:

Doamne scump, binecuvântatul nostru Domn, Tu eµti nådejdea noastrå
slåvitå în aceastå lume fårå de nådejde. Noi aµteptåm venirea Ta. O, Te låudåm
µi Îøi muløumim, cå Tu vii, µi vii curând. Pregåteµte inimile noastre ca så nu fie
împovårate cu lucrurile acestei lumi µi astfel så nu fim luaøi cu Tine. Doamne,
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ajutå-ne så veghem în rugåciune în orice vreme, ca så putem scåpa de aceste
lucruri care vor veni peste aceastå lume în care tråim µi så putem sta în picioare
înaintea Fiului Omului. Slavå Øie, Aleluia! Te rugåm în Numele Tåu scump.

Amin.


