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De ce trebuie så fim gata din punct de

vedere spiritual?

Så citim de la Matei 24:32-45:
De la smochin învåøaøi pilda lui: Când îi frågezeµte µi înfrunzeµte

mlådiøia, µtiøi cå vara este aproape. Tot aµa, µi voi, când veøi vedea toate
aceste lucruri, så µtiøi cå Fiul omului este aproape, este chiar la uµi. Adevårat
vå spun cå nu va trece neamul acesta pânå se vor întâmpla toate aceste
lucruri. Cerul µi påmântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Despre
ziua aceea µi despre ceasul acela, nu µtie nimeni: nici îngerii din ceruri,
nici Fiul, ci numai Tatål. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va
întâmpla µi la venirea Fiului omului. În adevår, cum era în zilele dinainte
de potop, când mâncau µi beau, se însurau µi se måritau, pânå în ziua când
a intrat Noe în corabie, µi n-au µtiut nimic, pânå când a venit potopul µi i-
a luat pe toøi, tot aµa va fi µi la venirea Fiului omului. Atunci, din doi
bårbaøi care vor fi la câmp, unul va fi luat µi altul va fi låsat. Din douå
femei care vor måcina la moarå, una va fi luatå µi alta va fi låsatå. Vegheaøi
dar, pentru cå nu µtiøi în ce zi va veni Domnul vostru. Så µtiøi cå, dacå ar µti
ståpânul casei la ce strajå din noapte va veni hoøul, ar veghea µi n-ar låsa
så-i spargå casa. De aceea, µi voi fiøi gata; cåci Fiul omului va veni în
ceasul în care nu vå gândiøi.

Cântarea pe care tocmai am cântat-o må emoøioneazå întotdeauna foarte
profund. Este o cântare scriså de fratele nostru iubit Watchman Nee în timpul
prigonirilor din China. El a scris aceastå cântare pentru a-µi exprima nu
numai propriile simøåminte, dar µi pe cele ale tuturor sfinøilor din toate
generaøiile. Så speråm cå acelaµi sentiment ne însufleøeµte pe fiecare dintre
noi!

Cu cât mai mult vedem ce se întâmplå în lume, cu atât mai puternic este
strigåtul din inimile noastre: „Doamne, pânå când?!” Generaøii la rând, credin-
cioµii adevåraøi, care L-au iubit pe Domnul, au aµteptat împlinirea promi-
siunii întoarcerii Lui. Dar aµa se pare cå El întârzie. Ne aducem aminte ce a
spus Petru: „Pentru Dumnezeu o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani ca o
zi.” Nu e vorba atât de mult de faptul cå Domnul Îµi întârzie venirea, ci de
îndelunga Lui råbdare faøå de mireasa Lui. Atâta vreme cât mireasa Lui nu
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este gata, El nu are la ce så se întoarcå. Deci, fraøi µi surori, cât de important
este, nu pentru noi înµine, ci pentru Domnul nostru, ca noi så fim gata! El nu
va întârzia nici måcar cu o clipå când mireasa Lui va fi gata. Acesta este
motivul pentru care ne-am adunat împreunå de aceastå datå.

Încå nu simøim cât de important este acest ceas! Totul pare så ne indice
cå întoarcerea Lui este iminentå. Noi nu putem merge mai departe. Lumea
nu poate merge mai departe. Toate semnele aratå cå întoarcerea Lui este
foarte aproape. Fraøi µi surori, fie ca noi så fim o generaøie care så aibå
privilegiul de a-I ura „Bine ai venit!” acum, în vremurile noastre. Ωi sper cå
aceasta este rugåciunea inimilor noastre. Så ne rugåm.

Domnul nostru scump, Îøi muløumim cå ne-ai adunat aici împreunå. Îøi
muløumim pentru îndelunga Ta råbdare. Îøi muløumim pentru bunåtatea Ta
plinå de dragoste µi pentru îndurårile Tale minunate. Doamne, Tu ai dat
naµtere în inimile noastre unui dor aprins dupå Tine. Cu cât mai aprinse
sunt, Doamne, tânjirea, aµteptarea, dorinøa din inima Ta de a veni µi de a
ne primi la Tine! Doamne, elibereazå-ne de atitudinea de automuløumire!
Iartå-ne cå suntem atât de ocupaøi cu atât de multe lucruri care sunt preøuite
de noi! Doamne, pune ståpânire pe inimile noastre, încât în ele så exiµti
doar Tu Însuøi. Doamne, foloseµte acest timp pentru a ne pregåti. Îøi
muløumim cå, la vremea potrivitå, vei veni. Tu ai câøiva copii, pe ici, pe
colo, ale cåror inimi sunt gata så pregåteascå calea venirii Tale. În aceste
zile din urmå, ridicå Tu, Doamne, oameni, aici µi în întreaga lume, care så
te cheme: „Vino repede, Doamne Isuse!” Foloseµte-ne pentru a aduce înapoi
la Tine oameni. Ne oferim încå o datå Øie. Lucreazå în noi, pregåteµte-ne.
Îøi cerem aceasta în Numele Tåu scump! Amin!

Îi muløumesc Domnului pentru tema acestei întâlniri. Cred cå nu e vorba
atât de mult de a avea o altå conferinøå. Este bine så ne întâlnim o datå pe
an pentru pårtåµie. Dar pentru mine aceasta este o perioadå foarte deosebitå
µi Îi muløumesc Domnului cå tema acestei conferinøe vine tocmai la timpul
potrivit. A fi gata din punct de vedere spiritual! Când ne gândim la acest
aspect, prima întrebare pe care, probabil, ne-o punem este urmåtoarea: Gata
pentru ce? Nu existå subiect mai important decât ceea ce vom împårtåµi
acum împreunå.

Dupå mine, existå doar un singur motiv pentru a fi gata spiritual, µi
anume acela de a fi gata pentru a-L întâmpina pe Domnul nostru care vine.
De la începutul istoriei omului, în vremea lui Adam µi Eva, Dumnezeu a
venit în grådinå µi i-a dat omului o speranøå. În Geneza, capitolul 3:15 se
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spune „Såmânøa femeii va zdrobi capul µarpelui. Iar µarpele îi va zdrobi
cålcâiul”. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pentru lumea påcåtoaså.
Aceasta este singura cale de a fi salvaøi µi eliberaøi. Dumnezeu a promis
acest lucru de la bun început. Vedem apoi cå aceastå promisiune a fost
reînnoitå de foarte multe ori în Vechiul Testament prin profeøi, promisiunea
Lui se va împlini. De exemplu, în Isaia 9 s-a fåcut o profeøie pentru noi:
„Cåci un Copil ni s-a nåscut, un Fiu ni s-a dat, µi domnia va fi pe umårul
Lui. Îl vor numi: «Minunat Sfetnic, Dumnezeu tare, Pårintele veµniciilor,
Domn al påcii». El va face ca domnia Lui så creascå, µi o pace fårå sfârµit
va da scaunului de domnie al lui David µi împåråøiei lui, o va întåri µi o va
sprijini prin judecatå µi dreptate, de acum µi în veci de veci: iatå ce va face
râvna Domnului oµtirilor”. Isaia 53 este în întregime un capitol despre Mesia
care va veni. El va suferi, va fi respins, I se va lua viaøa. El va purta påcatul
lumii, va fi zdrobit. Cei din vremea Vechiului Testament nu au putut så
înøeleagå de ce a promis El cå såmânøa femeii va fi de viøå regalå, slåvitå µi
cå ea va aµeza împåråøia Lui pentru totdeauna, µi totuµi, în acelaµi timp s-a
proorocit cå acest Mesia va suferi µi va fi chiar omorât. Aµadar, cei din
vremea Vechiului Testament erau nedumeriøi. Nu puteau pune împreunå
aceste douå laturi ale lui Mesia. Am sentimentul cå se întrebau dacå nu
cumva Isaia 53 se referea la altcineva, pentru cå în acea perioadå El încå nu
se descoperise. Så Îi muløumim lui Dumnezeu cå El este mereu credincios
promisiunii Sale. Într-o zi, dupå a aproximativ 4.000 de ani, un Copil s-a
nåscut din femeie, un Fiu a fost ucis. Cuvântul a devenit trup, Dumnezeu a
venit pentru a deveni om în cort omenesc, plin de har µi adevår. Cristos a
venit. În timpul vieøii Sale de pe påmânt El pårea interesat doar de starea
spiritualå a poporului Såu. Nu pårea så Îl preocupe latura påmânteascå a
poporului Såu. La început, poporul evreu Îl întâmpinå cu cåldurå, crezând
cå, probabil, El era Mesia cel demult promis. Dar treptat µi-au pierdut
credinøa. De ce? Pentru cå El nu pårea a îndeplini toate promisiunile: oare
cârmuirea va sta pe umerii Lui, va sta El pe tronul lui David µi va domni El
peste neamuri?

Vå aduceøi aminte de momentul în care Domnul Isus Ωi-a început slujirea.
S-a dus în sinagoga din Nazaret µi I s-a dat manuscrisul cårøii Isaia. L-a
deschis µi a citit Isaia 61: ‘Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine,
cåci Domnul M-a uns så aduc veµti bune celor nenorociøi: El M-a trimis så
vindec pe cei cu inima zdrobitå, så vestesc robilor slobozenia µi prinµilor
de råzboi izbåvirea; så vestesc un an de îndurare al Domnului’. Apoi s-a
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oprit. Nu a terminat profeøia lui Isaia. Nu a citit µi despre ziua råzbunårii. A
låsat ceva deoparte. Cåci Domnul Isus, la prima Lui venire, trebuia så vinå
ca Miel al lui Dumnezeu care ridicå påcatul. El trebuia så vinå pentru a ne
purta påcatele µi grijile, El trebuia så fie înlocuitorul nostru înaintea lui
Dumnezeu. El trebuia så ne råscumpere. Aceasta era lucrarea care trebuia
îndeplinitå pe påmânt. Cât despre partea cu ståpânirea, partea cu slava, El
a låsat-o acolo unde era. A spus cå slava Lui, ziua slavei Lui se referå la
ziua råstignirii Sale, nu la cea a întronårii Sale, pentru cå, la prima Lui
venire, Domnul nostru S-a concentrat asupra primei lucråri care era necesarå.
Înså, din loc în loc, vedem în Evanghelii cå El face unele referiri la cea
de-a doua Lui venire, dar face aceasta în pilde. Nu a vorbit direct despre
cum Se va întoarce µi va domni, ci în pilde.

De exemplu, în Luca 19 gåsim o pildå, pilda omului de neam mare. „Un
om de neam mare s-a dus într-o øarå depårtatå, ca så-µi ia o împåråøie µi apoi
så se întoarcå. A chemat zece din robii såi, le-a dat zece poli µi le-a zis:
«Puneøi-i în negoø pânå må voi întoarce». Când s-a întors, dupå ce îµi luase
împåråøia, a poruncit så fie chemaøi robii aceia cårora le dåduse banii, ca så
vadå cât câµtigase fiecare cu ei din negoø.” Ωi µtiøi cå unul a mai câµtigat zece,
altul încå cinci. Iar altul nu a fost credincios. Cu alte cuvinte, El a oferit
indicii cu privire la faptul cå Se va întoarce. Într-o zi S-a dus la Ierusalim µi
ucenicii Î-au aråtat pietrele frumoase care decorau templul. Evreii se mândreau
foarte mult cu acele pietre. Cât de måreøe erau! Dar, când Domnul a plecat de
la templu cu ucenicii, a spus liniµtit: „Da, dar într-o zi pietrele acestea nu vor
mai sta în picioare”. Templul fusese zidit cu pietre masive, extrem de solide
µi totuµi, Domnul nostru spune cå într-o zi nu va mai fi piatrå pe piatrå. Ucenicii
au auzit, înså nu au îndråznit så spunå nimic pe drum, pentru acesta cå era un
µoc mult prea mare pentru niµte evrei. Dar, dupå ce Domnul S-a suit pe Muntele
Måslinilor, S-a aµezat acolo µi patru dintre ucenicii Lui au venit în secret la
El µi L-au întrebat: „Ståpâne Doamne, când se vor întâmpla aceste lucruri?
Ωi care vor fi semnele venirii Tale µi ale sfârµitului acestui veac?”

Ucenicii au pus toate aceste trei lucruri împreunå. Dacå templul va fi
complet nimicit, acest moment va marca sfârµitul lumii µi va fi, totodatå,
semnul venirii lui Mesia. Dar Domnul nostru a început så îi înveøe. Veøi fi
surprinµi când veøi citi Matei 24 µi 25. La modul general vorbind, aceste
douå capitole se pot împårøi în trei pårøi. Primele versete ne aratå contextul
în care au fost spuse, întrebårile ucenicilor cu privire la când µi cum se va
întâmpla distrugerea templului, apoi care va fi semnul venirii Lui µi sfârµitul
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acestor lucruri. Domnul pare a da råspuns acestor trei întrebåri aråtând spre
cele trei pårøi ale Cuvântului referitoare la evrei, Bisericå µi neamuri, întrucât
în lume existå aceste trei categorii.

Aµadar, se pare cå în Matei 24, de la versetul 4 la 31, El se adreseazå
mai ales evreilor. Pentru cå, dacå citiøi cu atenøie, observaøi cå, literalmente,
totul se adreseazå lor. Aici Domnul nu vorbeµte în pilde. Totul se va împlini
exact cum a spus. Apoi, de la versetul 32 pânå în capitolul 25, versetul 30,
Domnul Se adreseazå Bisericii, pentru cå aici gåsim pilde cu privire la
faptul de a fi folositori pentru El; în aceastå parte accentul este pus pe
latura spiritualå. În prima parte se pune accent pe latura fizicå, în cea de-a
doua pe cea spiritualå. De la versetul 31 pânå la sfârµitul capitolului 25,
Domnul se adreseazå neamurilor. Dacå aveøi în vedere aceste aspecte, atunci
ele vå vor ajuta så înøelegeøi aceste douå capitole.

Dar så nu uitaøi cå, chiar dacå Domnul pare a se adresa la trei categorii
diferite de oameni, multe lucruri se suprapun µi existå multe lucruri care se
întâmplå tuturor celor trei categorii. Dacå vom reøine aceste aspecte, ele ne
vor fi de mare ajutor. Chiar µi spre sfârµitul vieøii Domnului nostru, înainte
de crunta Lui suferinøå, El le-a spus ucenicilor: „Eu må duc så vå pregåtesc
un loc. Ωi Må voi întoarce µi vå voi primi la Mine.”

Când a fost judecat de marele preot µi de sinedriu, marele preot Caiafa
L-a întrebat: „Eµti Tu Fiul lui Dumnezeu?” Iar El a råspuns: „Tu ai spus-o;
µi Îl veøi vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului”. Deci, Domnul a
mai oferit un indiciu al întoarcerii Sale. Chiar µi în Ioan 21, dupå învierea
Lui, El s-a aråtat celor µapte la marea Tiberiadei µi i-a spus lui Simon Petru:
„Vino, urmeazå-Må”. Petru L-a urmat, dar L-a mai urmat cineva. Atunci
Petru L-a întrebat pe Domnul: „Dar cu acesta ce va fi?” Ωtiøi cå era vorba
de Ioan; Domnul i-a råspuns: „Dacå vreau ca el så råmânå pânå la venirea
Mea, ce îøi paså øie?”

Deci, pe ici pe colo, în timpul primei Sale veniri, Domnul a oferit indicii
cu privire la întoarcerea Sa. El a terminat prima parte a lucrårii Sale, dar
mai existå o a doua parte pe care trebuie så o realizeze, µi anume întoarcerea
Lui. Deci, fraøi µi surori, pentru noi a doua Sa venire este evidentå. Existå
douå veniri ale lui Cristos, douå veniri ale Domnului. La prima Sa venire
El a venit ca Miel al lui Dumnezeu µi a ridicat påcatul lumii, dar, la a doua
venire, va veni ca Leu al lui Iuda, va judeca lumea cu dreptate µi va domni
peste lume. Ucenicii Lui s-au adunat în jurul Lui pe Muntele Måslinilor µi
de acolo El a fost înåløat la cer.
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Dacå citiøi Faptele Apostolilor, capitolul 1, veøi remarca cå Domnul Isus
ståtea pe Muntele Måslinilor, ucenicii erau în jurul Lui µi apoi El a fost
înåløat la cer. El a plecat de pe Muntele Måslinilor, S-a înåløat, µi ucenicii
L-au våzut înåløându-Se, pânå când un nor L-a acoperit. Nu-L mai vedeau,
dar continuau så priveascå în sus. Atunci li s-au aråtat doi oameni în veµminte
albe, care i-au întrebat: „Bårbaøi galileeni, de ce vå uitaøi în sus? Nu µtiøi cå
Cel care a plecat pe nori se va întoarce tot aµa?” Ucenicii Îl våzuserå
înåløându-se. Dar apoi norul L-a acoperit. Nu Îl mai puteau vedea. Oare
Domnul a ajuns cu adevårat la tronul Såu? Muløumiri fie aduse lui
Dumnezeu, El a ajuns acolo. De unde µtim asta? În primul rând, în ziua de
Rusalii Duhul Sfânt a coborât din ceruri µi 120 ucenici care se aflau în acea
încåpere au fost botezaøi într-un singur Trup. Ωi aceasta este dovada cå
Domnul nostru a ajuns la tron. De ce? Pentru cå Biblia ne spune aµa, la fel
µi Petru: „Ceea ce aøi våzut µi auzit este o dovadå cå Dumnezeu L-a fåcut
pe El Cristos µi Domn”. Când Domnul Isus a ajuns la tron, Domnul
Dumnezeu L-a uns cu untdelemn, cu Duhul Sfânt. Ωi untdelemnul turnat
pe capul Lui se prelinge uµor pe barbå µi mai jos, acoperind trupul pânå la
ciucurii veµmintelor. Acesta este simbolul. Dupå ce Domnul nostru a fost
uns în ceruri ca Mare Preot, acelaµi untdelemn s-a coborât din cer peste cei
120 de oameni, µi nu numai peste ei, ci peste toøi membrii Trupului lui
Cristos. Aceasta este o dovadå concludentå. Ωi nu numai atât. În Apocalipsa
5, Ioan era în Duhul; cerul era deschis µi el a avut o viziune cu tronul lui
Dumnezeu. A våzut în mâna lui Dumnezeu o carte cu faptele din lume.
Satan poate ocupa aceastå lume în calitate de uzurpator, dar el nu a fost
niciodatå proprietarul lumii. Doar Dumnezeu a avut-o în proprietate. Ωi
atunci Ioan a våzut un Miel stând ca înjunghiat. Mielul este singurul vrednic,
întrucât El l-a învins pe Satan µi toate puterile våzduhului. El este vrednic
så primeascå cartea µi så o deschidå. Muløumim lui Dumnezeu pentru asta!

Am trecut, aµadar, în revistå înåløarea Domnului Isus. Pe baza acestor
douå dovezi suntem siguri cå Domnul S-a ridicat la tron µi µade acum la
dreapta lui Dumnezeu, aµteptând ca vråjmaµii Lui så fie puµi sub picioarele
Sale.

Fraøi µi surori, dacå prima Lui venire este realå, cea de-a doua venire
trebuie så fie µi ea. Dacå citiøi epistolele, scrierile apostolilor, veøi descoperi
cå întoarcerea Domnului, venirea Lui e menøionatå peste tot. De exemplu,
în prima epistolå din Biblie scriså de apostolul Pavel, 1 Tesaloniceni, dacå
citiøi acele 5 capitole, în fiecare se gåseµte menøionatå întoarcerea Domnului,
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venirea Lui. Domnul i-a mântuit, i-a eliberat de închinarea la idoli pentru a
crede în singurul Dumnezeu µi pentru a aµtepta întoarcerea Fiului lui
Dumnezeu. Pavel le-a spus tesalonicenilor: „Voi veøi fi cununa µi bucuria
mea la venirea Domnului.” În capitolul 3, „Într-o zi Domnul va veni cu
sfinøii Lui”; în capitolul 4 „Trâmbiøa va suna, cei morøi vor învia, cei vii
vor fi transformaøi µi ridicaøi la cer cu Domnul care S-a coborât de la tron,
µi ei vor fi cu Domnul pe vecie.” Iar rugåciunea apostolului Pavel pentru
credincioµii din Tesalonic a fost ca „Dumnezeul påcii så îi sfinøeascå pe
deplin, µi trupul, sufletul µi duhul lor så fie påstrate fårå vinå la venirea
Domnului”.

Fraøi µi surori, în biserica de la început venirea Domnului era speranøa
binecuvântatå a credincioµilor. Mai ales în vremurile de prigonire,
credincioµii se întâlneau unii cu aløii, se salutau, se mângâiau unii pe aløii
cu vorbele „Domnul vine!” De secole µi generaøii întregi speranøa întoarcerii
Domnului stå încå în picioare. De generaøii întregi credincioµii aµteaptå
întoarcerea Lui. Chiar µi în prima generaøie ei aµteptau întoarcerea Lui.
Oare greµeau? Nu. Aveau dreptate. Duhul lor era drept. Cu cât mai mult
citeµti Biblia, cu atât mai mult simøi cå venirea Lui nu poate fi prea
îndepårtatå. Chiar µi în primul secol, dacå citim Apocalipsa 1:3, constatåm
cå „vremea e aproape. El vine”. Ωi, dacå vremea era aproape în secolul I,
cu cât mai aproape este acum, în secolul al XXI-lea!

Nimeni nu µtie când va veni El, chiar Domnul Isus a spus asta. Nimeni,
nici måcar îngerii, nici måcar Fiul omului. Doar Dumnezeu µtie. Înså chiar
dacå nu µtie nimeni, un lucru e sigur: El vine. Ne-a oferit semne care så
arate cât de apropiatå este venirea Lui. De exemplu, Domnul a spus: „Dacå
vå uitaøi la smochin µi vedeøi cå înmugureµte, cå îi ies frunzele, µtiøi cå se
apropie vara”. Deci, spune Domnul, „când veøi vedea aceste frunze, veøi µti
cå El este aproape, chiar la uµi.”

În viaøa Sa de pe påmânt Domnul Isus a blestemat un smochin. La
sfârµitul slujirii Sale a våzut un smochin plin de frunze. S-a gândit cå era µi
plin de fructe. Dar pomul nu avea deloc fructe, nu avea nimic care så Îi
satisfacå tânjirea inimii. L-a blestemat µi acesta s-a uscat pe datå µi a murit.
De ce? Pentru cå smochinul este un simbol al naøiunii iudaice. Domnul
venise så aibå grijå timp de 3 ani µi jumåtate de acest popor, dar ei nu au dat
deloc roade. Doar frunze. Un spectacol grandios, dar lipsit de realitate.
Muløumitor pentru oameni, dar complet nemuløumitor pentru Dumnezeu.
De aproape douå mii de ani naøiunea iudaicå este datå la o parte, ca µi cum
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ar fi moartå. Domnul a spus: „Când vedeøi smochinul înmugurind µi dând
frunze, µtiøi cå se apropie vara”. Dacå vedeøi cå aceste lucruri se întâmplå,
µtiøi El este aproape. Este la uµi.

În 1948 a luat naµtere statul evreu, dupå aproape douå mii de ani. A fost
o surprizå pentru lumea întreagå. Nici o altå naøiune, nici o altå raså nu a
renåscut dupå atâta amar de vreme, fårå så fi avut o øarå a sa, un guvern
propriu. Ωi totuµi, lucrul acesta s-a întâmplat. Vara este aproape. Cât de
aproape? La uµi. Cred cå trebuie så fi tråit în Orient, ca så înøelegi aceastå
pildå. Pentru cå, în øara noastrå, dacå eµti la uµå, o deschizi µi intri imediat
în caså. Dar în Orient nu e aµa. În Orient sunt foarte multe încåperi. Cu cât
eµti mai bogat, cu atât ai mai multe încåperi. Ωi nu dai de familia care
locuieµte acolo decât când ajungi la capåtul casei, în ultima încåpere. Dar,
când te afli la uµa de la intrare, eµti deja aproape.

Fraøi µi surori, Domnul este deja la intrare. Cât este de aproape? El va
apårea pe neaµteptate. Va fi pentru tine o surprizå, o surprizå plåcutå? Fårå
a intra prea mult în detalii, un lucru este sigur: dacå citeµti Biblia din scoarøå
în scoarøå, µtii toate profeøiile despre a doua venire a Domnului. Toate
profeøiile care trebuiau så se împlineascå înainte de aceastå a doua venire a
Lui s-au împlinit deja. Mai sunt profeøii ce trebuie så se împlineascå, dar
ele se vor împlini la venirea Lui sau dupå venirea Lui. Dar, tot ce trebuia så
se întâmple înainte de venirea Lui s-a împlinit, deci Domnul poate veni
oricând. Problema cu poporul lui Dumnezeu de azi este cå nu are o înøelegere
realå a semnificaøiei venirii Lui. Biblia foloseµte cuvinte diferite pentru a
descrie venirea Lui. Dar este un cuvânt pe care îl gåsim în Matei 4 – cuvântul
din greacå este parousia, care înseamnå prezenøå. Aståzi Domnul este absent
din punct de vedere fizic. Ωtim cå El este prezent cu noi în Duhul. Dar,
fizic, El este absent. Înså într-o zi El va fi prezent, în persoanå. Cei care
µtiu limba greacå spun cå acest cuvânt, parousia, acoperå o perioadå de
timp care include o serie de evenimente. Cu alte cuvinte, cuvântul parousia
are un început µi un sfârµit. Nu implicå ceva care s-a întâmplat brusc, subit
µi s-a µi terminat deja. Nu. Acoperå o perioadå de timp care trebuie så fie
scurtå µi implicå desfåµurarea unei serii de evenimente.

Så încercåm så explicåm: Vå amintiøi de cei doi oameni îmbråcaøi în alb
din Fapte 1:11: „Bårbaøi galileeni, de ce staøi µi vå uitaøi spre cer? …(Cel)
care S-a înåløat…”. Cuvântul „înåløat” înseamnå primit, primit sus. El va
reveni, se va întoarce la fel. Aµadar, venirea Lui are douå pårøi, la fel cum
plecarea Lui a avut douå pårøi. Când a plecat, de pe Muntele Måslinilor
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pânå la nori a fost vizibil, iar de la nori la tron a fost invizibil. Tot aµa va fi
µi când se va întoarce: de la tron pânå la nori va fi invizibil, iar de la nori
pânå pe Muntele Måslinilor va fi vizibil.

Existå douå semne ale venirii Lui.
1. El va veni „ca un hoø”. Când Domnul va veni, El va veni ca un hoø .

De ce? Pentru cå va veni în liniµte, ascuns, pe neaµteptate; va veni aµa cum
a plecat. Dar, când vine hoøul, ce ia?

2. Comoara. El laså în urmå gunoiul. Aµa se întâmplå. Când Domnul a
folosit aceastå metaforå, a vrut så ne arate cå aceastå prezenøå a Lui de la
tron la nori va fi invizibilå, ca cea a unui hoø. Hoøul nu îµi va anunøa niciodatå
venirea cu surle µi trâmbiøe.

Fraøi µi surori, când Domnul va veni de la tron pânå la nori, va veni ca
un hoø. Nimeni nu µtie când. Va veni când nici te gândeµti. Ωi, când va veni,
va fura comoara inimii Sale. Atunci, din douå femei care vor måcina la
moarå, una va fi luatå, primitå, iar cealaltå va fi låsatå. Din doi bårbaøi care
vor munci la câmp, unul va fi luat, iar celålalt va fi låsat. Din doi oameni
care vor dormi, unul va fi luat, iar celålalt va fi låsat. Când Domnul spune
aceste lucruri, El Se referå la Bisericå, nu la necredincioµi. Se referå la cei
care vor mai fi în viaøå la venirea Lui. Noi mai suntem încå în viaøå µi s-ar
putea så avem privilegiul de a fi råpiøi, luaøi fårå så fi trecut prin moarte.

În Apocalipsa 12 Ioan a avut o viziune. O viziune cu o femeie în durerile
naµterii µi un balaur roµu care aµtepta acolo. Pe balaur nu îl interesa atunci
femeia, ci copilul de parte bårbåteascå din pântecele ei. Aµtepta så îl înghitå
pe copil. Dar Biblia spune cå, atunci când s-a nåscut, copilul a fost ridicat
direct la tron. Fraøi µi surori, acest copil este ceea ce Dumnezeu cautå.
Biserica trebuie så fie Biserica învingåtoare, dar, din nefericire, poporul lui
Dumnezeu nu îndeplineµte ceea ce Dumnezeu are în vedere. Aµadar, în
urma durerilor naµterii îndurate de Bisericå de-a lungul veacurilor Dumnezeu
aµteaptå så se nascå un copil de parte bårbåteascå, învingåtorii. Învingåtorii
nu sunt persoane speciale; ei sunt creµtini obiµnuiøi. Ei Îl urmeazå pe Miel
oriunde merge. Ωi vor fi luaøi, deoarece ei sunt o comoarå pentru Domnul.
Dar, atenøie! Credincioµilor, dacå nu veghem, dacå ne culcåm pe o ureche
µi ne apucåm de båut µi mâncat µi ne preocupåm de grijile acestei lumi, s-ar
putea så ajungem atât de înrådåcinaøi în aceastå lume, încât så nu putem fi
luaøi; vom fi låsaøi aici. La tron vor fi luaøi toøi cei care sunt gata de la
începutul prezenøei Domnului. Ωi, de îndatå ce copilul a fost ridicat la tron,
în Apocalipsa 12, pe norii cerului s-a dat o luptå. Arhanghelul Mihail µi
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îngerii lui au luptat cu Satan µi îngerii lui. Ωi nu va mai fi loc pentru Satan
în våzduh, unde este cartierul lui general; el va fi aruncat din våzduh pe
påmânt. Våzduhul a fost curåøit. De ce? Ca så coboare Domnul. Fraøi µi
surori, vom merge în cer! Atunci, pe loc! Pe neaµteptate, peste tot în lume
vor fi dispårut câøiva oameni. Binecuvântaøi sunt cei care sunt luaøi. Ei sunt
gata, gata din punct de vedere spiritual. Domnul va veni ca un hoø. Va veni
când nici nu gândiøi µi va fura comoara inimii Lui. Când Satan va fi aruncat
pe påmânt, ce se va întâmpla? Un mare necaz. Ωi, din nefericire, muløi
creµtini vor trece prin necazul cel mare. Va fi un necaz cum lumea nu a mai
cunoscut, nu a mai våzut aµa ceva vreodatå. Dar, muløumiri fie aduse lui
Dumnezeu, El le mai oferå o µanså chiar µi celor care L-au dezamågit; le
mai oferå o µanså.

Oamenii vor spune: „Cristos e aici, e acolo”, dar så nu-i ascultaøi, cåci
Cristos va veni ca µi fulgerul, va stråluci de la råsårit la apus, µi toatå lumea
Îl va vedea. Va veni cu îngerii Lui, când trâmbiøele vor suna. Cei care sunt
ai Lui vor fi înviaøi într-o clipå, cei care vor fi vii vor fi schimbaøi µi toøi vor
fi înåløaøi în våzduh. Nu la tron, ci în våzduh.

Fraøi µi surori, de fiecare datå când cântåm despre speranøa noastrå
binecuvântatå – cå trâmbiøele vor suna µi noi vom fi luaøi în våzduh –, må
simt minunat. Cu mult mai minunat va fi atunci când Domnul, pentru cå
noi am påzit cuvântul mårturiei, ne va scåpa de necazul cel mare care se va
nåpusti asupra acestei lumi!

Mai existå µi o a doua parte a prezenøei Lui. El va påµi pe Muntele
Måslinilor, care va fi împårøit în douå µi poporul evreu, poporul Lui ales, Îl
va vedea µi se va pocåi. Domnul va veni pentru a-l elibera.

Dragi fraøi µi surori, nu credeøi cå e vremea så ne trezim? Ce se va
întâmpla când El se va întoarce? Ce se va întâmpla când noi, credincioµii,
Biserica Lui, vom fi toøi în våzduh ca så Îl întâlnim pe Domnul acolo? Ce
se va întâmpla acolo? Când cea de-a µapte pecete va fi fost ruptå µi mânia
lui Dumnezeu se va abate asupra acestui påmânt, ce se va întâmpla în cer?
Biblia ne spune: va urma judecata de la scaunul de judecatå al lui Cristos.

Dragi fraøi µi surori, muløumiri fie aduse lui Dumnezeu cå, datoritå
faptului cå Domnul nostru Isus a fost stråpuns pe crucea calvarului, noi nu
vom mai fi judecaøi deloc cu privire la viaøa veµnicå sau moartea veµnicå,
judecatå care va avea loc la tronul mare de judecatå al lui Dumnezeu. Acesta
nu va fi pentru noi. Cu alte cuvinte, judecata judiciarå a lui Dumnezeu va fi
trecut deja peste noi. El ne-a salvat de la judecatå, de la moarte µi ne-a dat
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viaøa veµnicå. Acest fapt nu înseamnå cå cei credincioµi nu vor fi judecaøi.
Va fi un scaun de judecatå al lui Cristos. Un scaun, nu un tron. Pentru cå
tronul este de naturå judiciarå; acolo se hotåråµte moartea veµnicå sau viaøa
veµnicå. Pentru noi va fi un scaun de judecatå, bema în limba greacå.

Ce înseamnå bema? Så apelåm iar la Orient. În Orient familiile sunt
mari; în cadrul lor se aflå un cap al familiei, poate un bunic, poate un
stråbunic – el este capul familiei. Autoritatea lui se aflå asupra întregii
familii. Cu anumite ocazii familia se întruneµte. Doar membrii familiei pot
participa la întrunire. Se adunå într-o încåpere în care se aflå un fel de
piedestal pe care stå capul familiei µi îi judecå pe membri. Cei care au fåcut
ceva ce aduce mândrie familiei vor primi laude µi vor fi råsplåtiøi. Dar cei
care au adus ruµine familiei vor fi pedepsiøi, disciplinaøi. Acesta este bema.

În Romani 14:10 µi 2 Corinteni 5:10 se vorbeµte despre scaunul de
judecatå al lui Cristos. La scaunul de judecatå familia se va aduna în jurul
Domnului Isus µi vom fi judecaøi potrivit cu ceea ce am fåcut. Nu dupå ce
am fåcut înainte de a fi fost mântuiøi, ci dupå ce am fost mântuiøi µi am
primit viaøa Lui. O, cum ar trebui noi så tråim înaintea Lui!

Fraøi µi surori, pentru cei care sunt gata, acesta va fi cel mai binecuvântat
timp. Va fi vremea când toate lacrimile vor fi µterse, când toate neînøelegerile
vor fi clarificate, va fi o vreme când crucea pe care ai purtat-o ani la rând se
va transforma într-o cununå. Cu câtå neråbdare a aµteptat Pavel acea zi!
Dar pentru cei care nu sunt gata, va fi o zi de temut.

Fraøi µi surori, de aceea trebuie så fim gata. Gata din punct de vedere
spiritual. Nu este vorba de o aråtare în exterior a acestei ståri de a fi gata.
De-a lungul vremii s-au fåcut profeøii cu privire la anumite zile în care ar fi
trebuit så aparå Cristos. Oamenii µi-au påråsit casele, au fugit în pustie µi
au aµteptat întoarcerea Lui. Dar El nu a venit. Nu fizic. Nu-øi fie fricå så te
duci desearå la culcare. Nu renunøa la locul de muncå sau la munca în sine
spunându-øi: Deoarece Domnul vine, de ce så mai lucråm? Cum så mai
putem dormi?

Fraøi µi surori, a fi gata nu rezidå în aceste lucruri. Noi trebuie så fim
gata în duhul nostru, în inima noastrå. Eµti gata din punct de vedere spiritual
pentru venirea Domnului?

O, Doamne, ajutå-ne så fim gata nu doar de teamå, ci din dragoste
pentru Tine. Noi vrem så vii înapoi. Îøi cerem aceasta în numele Tåu iubit!
Amin!



13

Cum så fim gata din punct de vedere

spiritual?

 Îi muløumim Domnului cå tocmai am luat parte la Masa Lui. Domnul
nostru Isus ne-a spus: „Så faceøi aceasta în amintirea Mea. Aråtaøi moartea
Mea în faøa lumii pânå când Må voi întoarce”.

Aµadar, fraøi µi surori, Domnul ne-a oferit una din cele mai bune cåi de
a ne pregåti spiritual pentru întoarcerea Lui: este vorba de a ne aminti de El
la Masa Lui. Ne aducem aminte de El pânå va veni. Cea mai bunå cale de
a ne pregåti pentru venirea Lui este så ne amintim de El. Domnul ne cunoaµte
slåbiciunea µi µtie cât de uµor uitåm noi, cât de uµor ne luåm privirea de la
El µi ne-o aøintim asupra a ceva ce ne poate face så fim nepregåtiøi pentru
venirea Lui. El µtie toate acestea. Ωi de aceea ne cere så ne amintim de El
pânå când va veni, ca nu cumva så uitåm. Muløumiri fie aduse lui Dumnezeu
cå ne-a dat un astfel de prilej de a ne aminti de El, la Masa Lui. Când ne
amintim de El, suntem cu toøii atinµi; dragostea Lui ne copleµeµte. Indiferent
cât de lipsiøi de iubire am fi noi, El tot ne iubeµte. El ne iubeµte pânå la
capåt. Aceastå dragoste ne pregåteµte pentru venirea Lui.

Îmi aduc aminte de fratele Darby µi câøiva colegi de-ai lui, care au tradus
Biblia. Au trebuit så foloseascå multe manuscrise vechi. Au depus un mare
efort mental. Întrucât depuneau un aµa mare efort pentru traducere, ei s-au
temut ca nu cumva inima lor så se îndepårteze de Domnul. Ωi calea de a
råmâne concentraøi asupra Domnului a fost de a-µi aduce aminte de El. De
aceea, frângeau pâinea în fiecare zi, ca astfel så îµi aibå inimile pline de
Domnul, chiar µi când mintea le era ocupatå cu a face ceva pentru Domnul.

Fraøi µi surori, Îi muløumim Domnului cå putem veni împreunå, cel puøin
o datå pe såptåmânå, la masa Lui, ca så ne amintim cå trupul Lui a fost
frânt pentru noi, cå El S-a dat pentru noi, cå sângele Lui a fost vårsat pentru
noi. Îi muløumim lui Dumnezeu pentru dragostea Lui necurmatå faøå de
noi. Fie ca Duhul så ne påstreze pânå când Îl vom vedea faøå în faøå.

Så citim de la Matei 24:44-25:1 De aceea, µi voi fiøi gata; cåci Fiul
omului va veni în ceasul în care nu vå gândiøi. Care este deci robul
credincios µi înøelept, pe care l-a pus ståpânul såu peste ceata slugilor
sale, ca så le dea hrana la vremea hotårâtå? Ferice de robul acela pe care
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ståpânul såu, la venirea lui, îl va gåsi fåcând aµa! Adevårat vå spun cå îl
va pune peste toate averile sale. Dar dacå este un rob råu, care zice în
inima lui: Ståpânul meu zåboveµte så vinå! Dacå va începe så batå pe
tovaråµii lui de slujbå, µi så månânce µi så bea cu beøivii, ståpânul robului
aceluia va veni în ziua în care el nu se aµteaptå µi în ceasul pe care nu-l
µtie, îl va tåia în douå, µi soarta lui va fi soarta fåøarnicilor; acolo va fi
plânsul µi scrâµnirea dinøilor.

Atunci Împåråøia cerurilor se va asemåna cu zece fecioare, cari µi-au
luat candelele, µi au ieµit în întâmpinarea mirelui.

Så ne rugåm:
Domnul nostru iubit, vrem så-Øi muløumim cå ne iubeµti atât de mult,

încât vrei så Te întorci pentru a ne mântui pentru Tine. Îøi muløumim cå
ne-ai oferit acest prilej de a sta înaintea Ta. Deschide-ne inimile cåtre
Tine, få ca Duhul så ne pregåteascå pentru întoarcerea Ta. Då-ne, Doamne,
o dorinøå aprinså dupå Tine, care så Te aducå la noi. Cât så mai aµteptåm,
Doamne? Vino repede, Doamne Isuse! Amin!

Tema acestei întâlniri se referå la fi gata din punct de vedere spiritual.
Ieri am vorbit despre motivul pentru care trebuie så fim gata din punct de
vedere spiritual. Gata pentru ce? Foarte simplu: starea de a fi gata spiritual
înseamnå a fi gata pe plan spiritual pentru a-L întâlni pe Domnul la
întoarcerea Lui. Cu toøii Îl vom întâlni. El se va întoarce. Dar suntem
pregåtiøi? Suntem noi gata så-L vedem?

Dacå ai programatå o întâlnire cu preµedintele SUA, nu te duci la el ca
la un om obiµnuit. Te pregåteµti pentru vizitå, pentru cå nu vei întâlni un
om obiµnuit. Cu cât mai mult trebuie så fim noi pregåtiøi, pentru cå Îl vom
întâlni pe Regele regilor, Domnul Domnilor, Mântuitorul nostru, Ståpânul
nostru, Domnul nostru, iubitul nostru! Pentru a-L întâlni pe El trebuie så
fim pregåtiøi, så fim gata din punct de vedere spiritual.

Ieri dimineaøå am vorbit puøin despre certitudinea întoarcerii Domnului
nostru. El însuµi ne-a spus asta. La fel µi apostolii ne-au spus cå Domnul
nostru Se va întoarce. Sunt multe semne în jurul nostru care ne aratå cå
venirea Lui este iminentå. Domnul a spus: „Când vedeøi cå smochinul
înverzeµte, µtiøi cå se apropie vara. Când veøi vedea toate acestea så µtiøi cå
se apropie. Este la uµi”.

Fraøi µi surori, nu este nici o urmå de îndoialå cå Domnul Isus se aflå la
uµå. Nu µtim la care uµå, dar µtim cå venirea Lui este aproape, foarte aproape,
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mai aproape decât ar crede oricare dintre noi. Chiar Domnul a spus, cå în
ceasul în care vei crede cå El întârzie, cå e prea devreme pentru El så vinå,
El va apårea brusc.

Tot ieri am spus cå trebuie så înøelegem ce înseamnå expresia „venirea
Domnului”. În limba greacå, cuvântul folosit este parousia, care înseamnå
prezenøå, iar acest cuvânt se referå la prezenøa Lui fizicå. Îi muløumim lui
Dumnezeu cå Domnul nostru Isus, chiar înainte de a pleca de pe påmânt,
ne-a spus cå El va veni în Duhul. Ωi El este cu noi, nu ne-a låsat, nu ne-a
påråsit. Nu ne va påråsi pânå la sfârµitul veacului. El este cu noi, spiritual
vorbind, dar ne-a promis cå va reveni în persoanå, în mod fizic. Aµadar,
prezenøa (parousia) Lui este aproape. Ne amintim ce au spus ucenicilor cei
doi bårbaøi îmbråcaøi în alb, când Domnul se înåløa la cer: „Bårbaøi galileeni,
de ce staøi µi vå uitaøi spre cer? Acest Isus, care S-a înåløat la cer din mijlocul
vostru, va veni în acelaµi fel cum L-aøi våzut mergând la cer.”

Tot ieri am spus cå plecarea Lui a avut douå pårøi: una vizibilå, de pe
Muntele Måslinilor pânå la nori, µi una invizibilå, de la nori la tron. Când
El va reveni, lucrurile se vor întâmpla în ordine inverså. De la tron la nori
El va fi invizibil, va veni ca un hoø. El va veni fårå ca noi så µtim. Va lua
comoara µi va dispårea. Va fi invizibil.

Apoi va urma cealaltå parte a venirii Lui: din nori la Muntele Måslinilor.
Picioarele Lui vor atinge Muntele Måslinilor. Aceasta este venirea (parousia)
Lui vizibilå, ca un fulger ce bråzdeazå cerul de la råsårit la apus; întreaga lume
o va vedea. El va veni pe nori împreunå cu sfinøii Lui; va veni så judece lumea.

Fraøi µi surori, ceea ce noi aµteptåm nu este venirea Lui de pe nori pe
Muntele Måslinilor. Ceea ce noi, credincioµii, aµteptåm este venirea
(parousia) Lui de la tron cåtre nori. În Apocalipsa 12 copilul de parte
bårbåteascå abia nåscut a fost dus la tron. Balaurul a aµteptat în zadar. Acest
copil îi reprezintå pe învingåtorii din Bisericå. Am mai spus cå Biserica
este o Bisericå învingåtoare. Din nefericire, mai sunt creµtini care sunt
înfrânøi. Dar, prin harul lui Dumnezeu, vor fi µi din aceia, credincioµi, care
Îl vor întâmpina pe Domnul. Ei vor trece prin våzduh, prin cartierul general
al vråjmaµului. Ei vor fi învingåtori, prin harul Domnului, µi vor ajunge la
tron, deschizând astfel Domnului calea de a coborî de la tron spre nori. Ωi
atunci Satan nu va mai avea loc în våzduh. Va fi aruncat pe påmânt µi va
urma necazul cel mai mare pe care l-a cunoscut lumea vreodatå. Dar,
muløumiri fie aduse lui Dumnezeu, chiar µi celor råmaµi pe påmânt li se va
acorda o a doua µanså de a fi credincioµi chiar pânå la moarte.
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Ωi atunci, spune Biblia, va suna trâmbiøa µi, într-o clipire de ochi, cei
morøi în Cristos vor învia, iar cei care vor fi încå în viaøå vor fi schimbaøi µi
toøi vor fi duµi pe norii cerului pentru a-L întâmpina pe Domnul care va
coborî spre nori. Aµa scrie la 1 Tesaloniceni 4.

În våzduh se vor întâlni sfinøii din toate veacurile. Apoi va urma judecata
de la scaunul de judecatå al lui Cristos, o judecatå în familie, care va decide
cine va fi recompensat cu Împåråøia µi cine va fi disciplinat.

Fraøi µi surori, este de o importanøå capitalå så fim gata så-L întâlnim pe
Domnul. Din scrierile apostolului Pavel vedem cå aceasta este ziua pe care
el o aµtepta mereu: ziua lui Cristos, în care el dorea så aparå în faøa Domnului
såu fårå patå. Fie ca toøi så apårem aµa!

Aµ dori så continuåm acum cu a doua întrebare: Cum så fim gata din
punct de vedere spiritual? Ωtim cå trebuie så fim gata, dar cum så fim?
Avem în faøa noastrå o adevåratå problemå, fraøi µi surori, µi anume: nu
µtim momentul exact când va veni El. Dacå am µti exact când va veni, ar fi
uµor så ne pregåtim. De ce? Dacå mai sunt 5 ani pânå atunci, mai avem 5
ani la dispoziøie. Dar noi ne pregåtim, de regulå, în ultimul minut. Aµa
suntem noi.

Dar, din fericire, Domnul nostru a spus cå nimeni nu cunoaµte nici ora,
nici ziua. Nici îngerii, nici Fiul Omului cât timp era pe påmânt. El a spus cå
doar Tatål µtie, nimeni altcineva. El ne-a avertizat doar cå va veni în
momentul în care nimeni nu se va aµtepta. Cum så ne pregåtim aµadar pentru
ceva ce nu µtim când se va întâmpla?

Iatå nebunia înøelepciunii omului. Noi nu µtim când va veni El. Suntem
doar avertizaøi cå, atunci când va veni, aceasta se va petrece brusc, pe
neaµteptate, când cei mai muløi vor crede cå nu e vremea så vinå. Timpul
lui Dumnezeu este diferit.

Cum så ne pregåtim deci? Fraøi µi surori, vedeøi înøelepciunea lui
Dumnezeu? El vrea ca noi så fim gata întotdeauna, indiferent când va veni
El. Så fim gata pentru El. Dacå ståpânul casei ar µti când vine hoøul, s-ar
pregåti µi nu i-ar permite hoøului så vinå pe neprevåzute. Tot aµa µi noi,
chiar dacå nu cunoaµtem momentul exact, µtim cå El este aproape, este la
uµå. Ar putea intra oricând, brusc.

Aµadar, fraøi µi surori, aceasta înseamnå cå trebuie så fim gata tot timpul.
Nu se pune problema de a fi gata o datå doar, ci de a fi gata în fiecare zi, în
fiecare ceas, în fiecare clipå. Dacå vom fi gata tot timpul, atunci, indiferent
când va veni El, noi vom fi pregåtiøi.
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Dar, fraøi µi surori, trebuie så fim mereu gata. Dacå noi credem cå acum
suntem gata, e foarte probabil cå nu suntem gata. Pentru cå noi nu putem
måsura aceastå cerinøå potrivit gândirii noastre. Trebuie så måsuråm cerinøa
de a fi gata potrivit gândirii Lui. Se poate så credem cå suntem gata, dar, în
realitate, så nu fim. De regulå, când credem cå suntem gata, ne relaxåm, ne
culcåm pe-o ureche, încrezåtori în noi. E o perioadå foarte periculoaså.

Fraøi µi surori, cred cå secretul constå în a fi întotdeauna gata, dar niciodatå
så nu ne închipuim cå suntem gata. Acesta este secretul, aceasta este atitudinea
pe care trebuie så o adoptåm. Trebuie så fim gata mereu, så veghem, så fim
vigilenøi, så ne rugåm, så-L aµteptåm pe El. În acelaµi timp, trebuie så ne
încredem în Dumnezeu µi så depindem de harul Lui, pentru cå El ne cunoaµte
slåbiciunea. Nu e loc de mândrie, de låudåroµenie. Dacå ne låudåm, cådem.

Fraøi µi surori, trebuie så fim påstraøi într-o smerenie constantå, privind
la îndelunga råbdare a lui Dumnezeu. Noi nu ne punem încrederea în carne,
ci încrederea noastrå este în Cristos Isus. El este calea de a fi pregåtiøi.

Domnul Isus, în predica de pe Muntele Måslinilor, ne-a spus cå, aµa
cum a fost în zilele lui Noe, la fel va fi µi când va veni Fiul omului.

Care sunt simptomele zilelor lui Noe? Domnul ne spune cå în zilele lui
Noe oamenii mâncau, beau, se însurau µi se måritau, µi, brusc, a venit peste
ei potopul. Nu este nimic råu în a mânca, a bea, a te însura sau te mårita.
Aceste lucruri au fost rânduite de Dumnezeu. El ne-a dat un trup µi noi
trebuie så-l hrånim. Avem nevoie så mâncåm, så bem. Planul lui Dumnezeu
are în vedere familia; trebuie så ne însuråm sau så ne måritåm. Ce e råu în
asta? Fraøi µi surori, când mâncarea sau båutura sau cåsåtoria devin scopul
vieøii noastre, atunci greµim fundamental. Noi nu suntem aici pentru a mânca,
a bea, a ne însura sau a ne mårita. Suntem aici pentru a face voia lui
Dumnezeu, pentru a-L slåvi pe El. Aceasta este speranøa noastrå. Uitaøi-vå
în lumea de azi µi vedeøi cum mâncarea, båutura, cåsåtoria devin din niµte
lucruri legitime niµte lucruri ilegitime. Oamenii fac din aceste lucruri scopul
vieøii lor. Tråiesc pentru stomacul lor, stomacul le este Dumnezeu; tråiesc
pentru confort, pentru grijile acestei vieøi, tråiesc pentru muløumirea proprie,
pentru satisfacerea cårnii lor. Acestea sunt semnele veacului de pe urmå.

Din nefericire, fraøi µi surori, muløi credincioµi nu se deosebesc de
oamenii din lume. Care este scopul vieøii tale? Pentru ce tråieµti? Care sunt
lucrurile care te satisfac cu adevårat? Care sunt lucrurile pe care le cauøi cu
adevårat? Cauøi lumea µi lucrurile ei sau Îl cauøi pe Dumnezeu µi voia Lui?
Care este scopul vieøii tale?
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Domnul a spus: „Vegheaøi, pentru cå nu µtiøi ceasul în care va veni Fiul
omului. Fiøi gata, pentru cå El va veni în ceasul când nici nu vå gândiøi”
(Darby). Apoi a început så le zicå o pildå. Cine este slujitorul credincios µi
înøelept? Ståpânul pleacå departe µi îµi încredinøeazå casa în mâinile acelui
slujitor. Dacå slujitorul este credincios, înøelept, chibzuit, va da de mâncare
celor din caså la vremea potrivitå, întrucât cunoaµte gândul ståpânului µi
este credincios faøå de ceea ce acesta i-a încredinøat. Când ståpânul se va
întoarce, îi va încredinøa grija întregii sale case.

Domnul nu vorbeµte aici despre doi oameni diferiøi, de unul înøelept µi
unul nechibzuit. El spune cå tu, ca om, poøi så fii înøelept sau nechibzuit.
Dacå eµti un slujitor nechibzuit µi îøi spui cå Domnul întârzie så aparå, cå
El nu vine acum µi te apuci de mâncat µi båut împreunå cu ceilaløi slujitori,
atunci ståpânul se va întoarce în momentul în care nici nu te aµtepøi. Ståpânul
te va tåia în douå µi te va încadra în aceeaµi claså cu cei ipocriøi; acolo va fi
plânsul µi scrâµnirea dinøilor.

Robul era ceva mai mult decât un slujitor din zilele noastre. Robul era
cumpårat cu bani de ståpânul såu. Nimeni nu-i datora lui nimic. Nu avea
nici un drept, nici måcar asupra propriei vieøi. Îi aparøinea ståpânului såu.
Noi, credincioµii, suntem cu toøii robi ai Domnului, pentru cå El ne-a
cumpårat cu un preø, µi ce preø! Pentru astfel de oameni nevrednici ca noi
El Ωi-a dat propria viaøå, Ωi-a vårsat propriul sânge, ne-a cumpårat pentru
Sine. El ne încredinøeazå nouå Casa Lui, familia lui Dumnezeu, Biserica
Lui. El vrea så fim credincioµi µi înøelepøi, nu necredincioµi µi nechibzuiøi.

Singurul lucru care face din tine fie un slujitor credincios µi înøelept, fie
unul råu este atitudinea ta faøå de venirea Domnului. Dacå crezi cå Domnul
vine în curând, cå poate veni în orice moment, atunci îøi dai silinøa så fii
înøelept µi credincios în fiecare zi, pentru cå El poate veni în orice moment,
iar tu vrei så fii gata. Dar slujitorul cel råu spune în inima lui: „Domnul
întârzie så vinå”. El nu crede cå Domnul se va întoarce atât de curând, ci
crede cå mai are timp så se distreze. Poate cå se va pocåi în ultima clipå µi
apoi va fi µi el pregåtit. Crede cå e înøelept dacå are parte de ambele lumi,
dar, în realitate, este nechibzuit, pentru cå ståpânul va veni în momentul în
care el nu va µti.

Uneori, când vestim Evanghelia, îi auzim pe unii spunând: „Da, µtiu cå
am nevoie de Mântuitorul, dar må voi pocåi pe patul de moarte.” Dar eµti
sigur cå atunci te vei pocåi? Câøi oameni nu mor pe neaµteptate? Fraøi µi
surori, aceasta este nebunia înøelepciunii omului. Slujitorul crede cå are
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mult timp la dispoziøie µi vrea så se bucure de lume mai întâi. Mi se mai
spune câteodatå: „Când voi fi la fel de båtrân ca dumneavoastrå, atunci voi
cåuta lucrurile cereµti”. Dar se poate så fie prea târziu.

Aµadar, cum ne pregåtim pentru venirea Domnului, de vreme ce nu µtim
exact când va veni El? Totul depinde în principal de atitudinea noastrå.
Care este atitudinea ta faøå de venirea Lui? Îl aµtepøi în fiecare clipå? Sau
spui în inima ta: „El întârzie, poate va veni mâine, dar azi sigur nu va
veni”? Fraøi µi surori, care este atitudinea voastrå faøå de venirea Domnului?
Care este atitudinea voastrå? Trebuie så ne aµezåm în lumina lui Dumnezeu
µi så o låsåm så stråluceascå asupra noastrå, pentru cå numai în lumina Lui
vedem lumina. Inima noastrå e înµelåtoare mai presus de orice alt lucru,
atât de înµelåtoare, încât ne înµalå µi pe noi înµine. În permanenøå trebuie så
ne rugåm ca µi David în Psalmul 139: „Cerceteazå-må µi cunoaµte-mi inima.
Cerceteazå-må µi cunoaµte-mi gândurile. Vezi dacå este vreun påcat grav,
de idolatrie, în mine”.

Fraøi µi surori, så-i dåm voie luminii Lui så ne cerceteze pe fiecare dintre
noi. Sunt eu un rob înøelept µi credincios sau un rob råu? Ce cred eu despre
venirea Domnului? Cred cu adevårat cå El poate veni chiar în clipa asta?
Sau îmi spun cå nu azi, ci poate în 2040 sau 2060?

Omul de µtiinøå Isaac Newton a scris mai multe cårøi religioase decât de
µtiinøå. A încercat så estimeze când va întoarce Domnul. El a fost
matematician. Potrivit spuselor lui, Domnul va veni în 2060. Ce nebunie!

Fraøi µi surori, noi nu µtim când va veni EL. Ωtim doar cå poate veni în
orice clipå. Care este atitudinea noastrå?

Apoi Domnul Isus a mai spus douå pilde. În ce privinøå trebuie så fim
gata? Domnul se va socoti cu noi. Orice a fost acoperit cu sângele lui Cristos
nu va mai fi amintit. Dar, dupå ce am crezut în Domnul Isus, dupå ce am
primit viaøa Lui, cum ne tråim zilele? Cum Îl slujim prin munca noastrå?
Pentru aceste lucruri trebuie så dåm socotealå.

Pregåtirea noastrå are douå aspecte: 1. Trebuie så ne pregåtim ducând o
viaøå care så Îi fie plåcutå Lui µi 2. Trebuie så ne pregåtim slujindu-L într-un
mod plåcut Lui. De aceea a mai spus Domnul Isus încå douå pilde.

Vreau så precizez cå nu încerc aici så ofer o interpretare strictå. Dacå
sunteøi atenøi, puteøi remarca o diferenøå de timp aici. Matei 24:40: „Atunci
din doi bårbaøi care vor fi la câmp, unul va fi luat µi altul va fi låsat. Din
douå femei care vor måcina la moarå, una va fi luatå µi alta va fi låsatå.
Vegheaøi dar pentru cå nu µtiøi în ce zi va veni Domnul vostru”. Cuvântul
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atunci instituie un factor temporal µi, potrivit contextului, factorul timp are
loc la începutul parousiei, al prezenøei Domnului.

Avem µi numårul doi, care este numårul mårturiei. „Prin mårturia a doi
sau trei”. Numårul doi îi reprezintå aici pe credincioµii care vor fi încå în
viaøå la începutul prezenøei Domnului, iar noi ne aflåm în acel ceas acum.
Acest numår doi se referå la creµtinii care vor fi în viaøå la începutul
parousiei. Ωi cum va începe parousia? Atunci doi vor fi la moarå – dimineaøa,
doi vor munci la câmp – amiaza, µi doi vor dormi în pat – noaptea. Ωi, pe
neaµteptate, unul este luat, iar celålalt låsat. Påmântul este rotund: în unele
locuri e dimineaøå, în altele e amiazå, iar în altele e noapte. Ωi, pe neaµteptate,
Domnul vine ca un hoø µi furå ceea ce este comoara inimii Lui. Acesta este
copilul de parte bårbåteascå care va fi dus la tron pentru a pregåti calea ca
Domnul så coboare de la tron pe nori.

În Matei 25:1, gåsim un alt atunci, care este ceva diferit de precedentele.
„Atunci Împåråøia cerurilor se va asemåna cu zece fecioare care µi-au luat
candelele µi au ieµit în întâmpinarea Mirelui”.

Biblia folosesc cuvântul „fecioare” în sens spiritual. Lumea este plinå
de persoane adultere. Numai cei care sunt izbåviøi prin sângele Domnului
Isus, curåøiøi prin sângele Lui scump sunt „fecioare”. Apostolul Pavel spune
în 2 Corinteni 11:2-3: „V-am logodit cu un bårbat, ca så vå înfåøiµez înaintea
lui Cristos ca pe o fecioarå curatå. Dar må tem ca … gândurile voastre så
nu se strice de la curåøia µi credincioµia care este faøå de Cristos”.

Fraøi µi surori, suntem fecioare, dar nu orice fel de fecioare, ci fecioare
logodite cu Cristos. În aceastå calitate noi trebuie så fim fecioare pure,
caste. Cu alte cuvinte, trebuie så fim pregåtiøi pentru Mirele nostru. Noi
tråim pentru Mirele nostru, aµteptåm cåsåtoria, ne påstråm puri, facem
lucruri care µtim cå Îi vor plåcea Lui, nu nouå, µi nu facem nimic din ce nu
I-ar plåcea Lui. Suntem fecioare caste, rânduite lui Cristos. Dar cât de uµor
ne putem strica! Fie ca Domnul så aibå milå de noi!

Fecioarele nu îi reprezintå pe necredincioµi. Între ele, cinci sunt înøelepte,
iar cinci nechibzuite. Ca µi mai devreme: din doi, unul e luat, celålalt e låsat.
Strict vorbind, aceste zece fecioare îi reprezintå pe toøi sfinøii, din toate
veacurile, care s-au dus în întâmpinarea Domnului, dar Domnul a întârziat µi
ele au adormit. Somnul lor nu este un somn spiritual, pentru cå µi fecioarele
înøelepte au adormit. Somnul se referå aici la moartea fizicå. Noi, credincioµii,
adormim, µi ne vom trezi iar. Noi nu murim niciodatå. Strict vorbind, cele
zece fecioare sunt toøi sfinøii din toate veacurile. Toate au candele, au ulei în
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candele, au Duhul Sfânt înåuntrul lor, care le face så fie lumina lumii. Ωi nu
numai atât: toate au ieµit în întâmpinarea Mirelui! Credeøi cå un necredincios
iese în întâmpinarea lui Cristos? Niciodatå! La început, când suntem mântuiøi,
ne întoarcem de la idoli la Dumnezeu µi, în mod natural, aµteptåm venirea
Lui, aµteptåm så Îl vedem. Fiecare credincios face asta. Ele au ieµit în
întâmpinarea Mirelui, dar acesta a zåbovit µi ele nu au mai putut aµtepta.
Toate au adormit. Au murit. Strict vorbind, aceste fecioare vorbesc despre
sfinøii din trecut care au murit. Azi numårul Bisericii este µapte, dar în veµnicie
va fi doisprezece. Am vorbit ceva mai devreme de numårul doi care, adunat
cu zece de acum, face numårul Bisericii lui Dumnezeu.

Nu vrem så apelåm la o abordare foarte tehnicå a pildelor, ci vom extrage
din ele principiile spirituale. Despre cei doi nu ni se spune nimic din punctul
de vedere al stårii lor spirituale. Deci, nu µtim de ce unul e luat, iar celålalt
låsat. Dar în pilda cu fecioarele ni se oferå cauza.

Fecioarele înøelepte nu au µtiut când va veni Mirele µi, de aceea, s-au
pregåtit bine. Nu numai cå aveau ulei în candele pentru a face luminå, dar
µi-au luat µi ulei de rezervå într-un vas, ca, în cazul în care uleiul din candele
urma så se termine, så poatå så le umple iaråµi ca så ardå în permanenøå,
pânå la venirea Mirelui. Ele sunt cele înøelepte. Acest fapt vorbeµte despre
a fi plin de Duhul Sfânt. Fraøi µi surori, fiecare credincios are Duhul Sfânt.
Nu numai cå suntem nåscuøi din Duhul Sfânt, ci El vine µi locuieµte în noi
µi împreunå strigåm „Ava, Tatå!” Fiecare credincios are Duhul Sfânt în el.
Muløumim Domnului pentru asta. Iar Duhul Sfânt care este în noi nu ne va
låsa niciodatå, nu ne va påråsi niciodatå. Sarcina Lui este de a ne fi Învåøåtor
în fiecare zi, ca så ne înveøe în toate lucrurile, mici sau mari, iar noi suntem
îndemnaøi så ascultåm glasul Duhului dinlåuntrul nostru. Aµa creµtem noi.
Toøi credincioµii au Duhul Sfânt. Dar nu toøi credincioµii au ulei de rezervå
în vas, adicå nu fiecare credincios este plin cu Duhul lui Dumnezeu. Vå
amintiøi ce scrie în Efeseni 5:18: „Nu vå îmbåtaøi de vin, aceasta este
destråbålare. Dimpotrivå, fiøi plini de Duh.” A fi plin de Duhul înseamnå a
fi plin în permanenøå de Duhul, a fi ståpânit de Duhul.

Fraøi µi surori, avem Duhul Sfânt, dar ascultåm noi de glasul Lui? Nu-øi
astupa urechile! Ascultå de vocea Duhului! Are Duhul viaøa ta sub controlul
Lui? Eµti tu plin de Duhul? Nu e vorba doar de acum cinci ani când ai avut
o experienøå, ci în fiecare zi, în fiecare orå, eµti plin de Duhul Sfânt mereu?
Då-I voie Duhului Sfânt så domneascå în viaøa ta, umblå în Duhul, ascultå
de Duhul Sfânt, tråieµte prin Duhul!
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Fraøi µi surori, acestea sunt fecioarele înøelepte. Fecioarele nechibzuite
au avut ulei doar în candelå. Ele nu au fost pregåtite pentru situaøii de urgenøå.
Probabil cå µi ele aveau vase. Dar ele se credeau înøelepte. Credeau cå vor
umple vasele cu alte lucruri, mai importante decât Duhul Sfânt. Azi, cât
suntem încå aici pe påmânt, nimeni nu poate observa diferenøa. Dar într-o
zi, când se va auzi strigåtul „Iatå Mirele! Este deja aici!”, se vor trezi toate.
Va fi o înviere, o împlinire a 1 Tesaloniceni 4. Cei morøi în Cristos vor învia
µi toøi vor fi ridicaøi în våzduh pentru a-L întâlni pe Domnul care va coborî.

Ce se va întâmpla când va veni acea vreme? Cele cinci fecioare înøelepte
au pus ulei de rezervå în candelå, lumina arde, ele pot så-L întâmpine pe
Mire µi så intre în camera de nuntå, iar uµa se va închide.

Fecioarele nechibzuite våd cå lumina lor se stinge µi le cer celor înøelepte
så le dea puøin din uleiul lor. Fecioarele înøelepte refuzå. De ce? Pentru cå
acesta e ceva ce fiecare trebuie så cumpere, pentru care trebuie så plåteascå.
Mergeøi µi cumpåraøi! Dar, pe când se duceau ele, uµa s-a închis.

Cu alte cuvinte, unele fecioare sunt pure, umblå în Duhul, sunt pline de
Duhul, dar altele sunt nechibzuite, cautå lumea, lucrurile din lume. Luca
21: ‘Luaøi seama la voi înµivå, ca nu cumva så vi se îngreuieze inimile cu
îmbuibare de mâncare µi båuturå, µi cu îngrijorårile vieøii acesteia’. Ce
diferenøå!

Cum putem fi plini de Duhul? Foarte simplu: Golindu-ne de noi înµine!
Cu cât mai goi suntem, cu atât mai mult suntem umpluøi! Ca µi aerul din
încåperea aceasta. Aerul se aflå aici, la fel µi noi, dar noi îl comprimåm.
Dacå ieµim afarå, aerul va umple întreaga încåpere.

Singura modalitate de a fi plini de Duhul este de a ne goli, µi acesta este
motivul pentru care Domnul a spus: „Dacå voieµte cineva så vinå dupå
Mine, så se lepede de sine, så-µi ia crucea, µi så Må urmeze.” Aceasta este
calea de a te goli de tine însuøi. Cu cât mai mult te goleµti, cu atât vei fi mai
plin de Duhul. Cu cât mai plin de tine vei fi, cu atât mai puøin loc va avea
Duhul Sfânt în viaøa ta. Simplu.

Aµadar, cum te poøi pregåti pentru venirea Domnului? Då-I voie Duhului
Sfânt så îøi ståpâneascå viaøa, då-I voie så te umple, så te conducå, då-I
voie så te înveøe, så te îndrume. Umblå prin El, tråieµte prin El, pentru cå El
Îl aduce pe Cristos la noi µi ne duce pe noi la Cristos. Aceasta este singura
cale.

Când va veni Domnul, fecioarele înøelepte vor avea privilegiul de a
participa la petrecerea de nuntå a Mielului. Dar cele nechibzuite vor råmâne
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afarå. Nu înseamnå cå nu sunt mântuite, ci cå nu vor avea parte în Împåråøia
cerului care va veni pe acest påmânt pe care va domni Cristos cu dreptate,
timp de o mie de ani. Ce pierdere!

Mai urmeazå o pildå: pilda ståpânului care, înainte de a pleca, împarte
talanøi din averea sa robilor såi, dupå puterile lor. Unuia i se dau cinci
talanøi, altuia doi µi altuia unu. Apoi ståpânul pleacå. Se întoarce dupå o
vreme µi le cere socotealå robilor pentru talanøii pe care li i-a dat.

Cel ce primise cei cinci talanøi a venit, a adus aløi cinci talanøi, µi a zis:
„Doamne, mi-ai încredinøat cinci talanøi; iatå cå am câµtigat cu ei aløi cinci
talanøi”. Ståpânul såu i-a zis: „Bine, rob bun µi credincios; ai fost credincios
în puøine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intrå în bucuria ståpânului
tåu.”

A venit µi cel cu doi talanøi, cåruia Domnul i-a råspuns la fel, fårå
deosebire.

A venit µi cel cu un talant: „Doamne, am µtiut cå eµti om aspru, care
seceri de unde n-ai semånat µi strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamå
µi m-am dus de øi-am ascuns talantul în påmânt; iatå ce este al tåu!” „Rob
viclean µi leneµ! Ai µtiut cå secer de unde n-am semånat µi cå strâng de
unde n-am vânturat; prin urmare, se cådea ca tu så-mi fi dat banii la zarafi,
µi, la venirea mea, eu mi-aµ fi luat înapoi cu dobândå ce este al meu! Luaøi-i
dar talantul µi daøi-l celui ce are zece talanøi. Pentru cå celui ce are, i se va
da µi va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua µi ce are! Iar pe robul
acela netrebnic, aruncaøi-l în întunericul de afarå; acolo vor fi plânsul µi
scrâµnirea dinøilor.”

Care este mesajul ce se desprinde pentru noi de aici, fraøi µi surori? Ni
se spune cå, în ceea ce priveµte viaøa noastrå, fiind ai Domnului, noi suntem
fecioare pentru El. Dar, ca robi ai Lui, noi suntem slujitorii Lui. Iar El ne-a
dat talanøi. Nu numai daruri spirituale, dar µi prilejuri. Noi trebuie så folosim
µi så înmuløim pentru împåråøia lui Dumnezeu tot ce ne-a încredinøat El.
Dar, dacå suntem leneµi, dacå doar øinem talantul la noi µi nu îl folosim,
este råu.

Lecøia, aµadar, este cå, în aceastå viaøå, noi suntem cu toøii robii
Domnului, slujindu-L pe El cu ceea ce ne-a încredinøat. Iar ce ne-a încredinøat
El nu este pentru noi, ci pentru El, este al Lui. Noi trebuie så folosim talantul
ce ni l-a încredinøat El µi så-l înmuløim, pentru slava Lui. Ωi cum facem
aceasta? Folosim noi aceste lucruri în scopul propriu? Într-o zi vom da
socotealå.
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Så înøelegem inima Domnului nostru. Ceea ce El ne-a încredinøat, noi
trebuie så folosim cu credincioµie µi înøelepciune pentru extinderea
Împåråøiei µi a dreptåøii Lui. Ωi atunci slujirea noastrå va fi råsplåtitå. Dacå
nu le folosim, atunci nu vom avea parte în Împåråøia de o mie de ani, când
Domnul va domni pe påmânt, ci vom fi aruncaøi afarå, în întuneric. Vom fi
mântuiøi, nu ne vom pierde mântuirea veµnicå, dar vom fi disciplinaøi ca så
creµtem.

Aµadar, fraøi µi surori, cum trebuie så fim gata? În primul rând, atitudinea
noastrå faøå de venirea Lui trebuie så fie corectå. În al doilea rând, în viaøa
noastrå så fim plini de Duhul, conduµi de El. În al treilea rând, în slujirea
noastrå så lucråm cu credincioµie.

Muløumiri fie aduse Lui cå El ne va påstra fårå patå pânå la venirea Sa.
El, care ne-a chemat, ne va µi påstra. Så ne rugåm.

Doamne, Îøi muløumim cå ne-ai spus cå nimeni nu µtie când va veni
Domnul Isus. Îøi muløumim cå Tu ne-ai dat dorinøa de a fi gata în fiecare
clipå. Dar noi simøim, Doamne, cå nu suntem niciodatå gata. Depindem de
Tine. Totul øine de har. Ne rugåm, Doamne, ca nimeni de aici så nu fie låsat
în urmå, ci toøi så Te întâlnim cu bucurie.

Îøi cerem în Numele Tåu. Amin!


