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Cel care vine…

„Så nu vå påråsiøi dar încrederea voastrå pe care o aµteaptå o
mare råsplåtire! Cåci aveøi nevoie de råbdare ca, fåcând voia
lui Dumnezeu, så puteøi cåpåta ce v-a fost fågåduit. Încå puøinå,
foarte puøinå vreme, µi Cel ce vine va veni µi nu va zåbovi“
(Evrei 10:35-37, KJV).

„Der Herr bricht ein um Mitternacht, jetzt ist noch alles still“
(Domnul va veni la miezul nopøii, Acum tot påmântul este încå
liniµtit) spune o veche cântare. Când Zinzendorf a scris aceastå
cântare, cu mai bine de o sutå de ani în urmå, cuvintele tocmai
citate erau adevårate. Dar, slåvit så fie Dumnezeu, acum lucrurile
nu mai sunt nicidecum liniµtite. În ciuda faptului cå, în general,
poporul lui Dumnezeu aµteaptå sau se intereseazå prea puøin de
întoarcerea Domnului, existå, totuµi, un grup de creµtini care sunt
treji µi aµteaptå pe Fiul din ceruri (1 Tesaloniceni 1:10).

Marele eveniment pe care copiii lui Dumnezeu îl aµteaptå cu
neråbdare este venirea Fiului lui Dumnezeu, nu revårsarea
Duhului Sfânt. În Noul Testament nu gåsim printre scrierile
apostolice nici un îndemn de a aµtepta revårsarea Duhului.
Apostolii nu au pregåtit adunårile în vederea venirii Duhului
Sfânt, ci în vederea venirii Domnului Isus. Ceea ce face ca
muløi copii sinceri ai lui Dumnezeu så aµtepte revårsarea
Duhului este såråcia lor spiritualå µi convingerea cå, aµa cum
se prezintå azi poporul lui Dumnezeu, ei nu vor putea trece
niciodatå învingåtori prin vremurile de încercare ce le stau
înainte; e nevoie de o revelaøie specialå din partea Lui. Fårå
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îndoialå cå aµa este, dar aceastå revelaøie nu este revårsarea
Duhului Sfânt, ci råpirea acelora care au îngåduit så fie modelaøi
µi eliberaøi de Duhul în vederea întâlnirii cu Domnul. Pentru
cei care vor råmâne în urmå acest lucru va fi îngrozitor, dar µi
încurajator. Din acel moment, Apocalipsa va deveni o carte
deschiså pentru cei care au råmas pe påmânt µi fiecare va fi
hotårât så fie credincios pânå la moarte în perioada de timp
care le va mai sta la dispoziøie.

Apostolii nu vorbesc despre „venirea“ Duhului Sfânt, ci despre
„primirea“ Lui. Isus a primit Duhul Sfânt când a påµit în Iordan,
fiind astfel participant la vina umanitåøii. El a primit Duhul Sfânt
sub chipul unui porumbel. Dacå coborâm la Iordan µi Îl întâlnim
pe Duhul Sfânt cu o inimå plinå de încredere, atunci nimic nu ne
mai împiedicå så primim o binecuvântare mai adâncå a Duhului.
În vremurile noastre nu se pune problema revårsårii Duhului, ci
a maturizårii spirituale. Cu cât mai mult ne apropiem de vremea
seceriµului, cu atât mai dogoritoare este cåldura µi mai puøinå
ploaia. Nu aµteptaøi så primiøi vreo binecuvântare specialå, cåci
Petru spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dåruit tot în ce
priveµte viaøa µi evlavia“ (2 Petru 1:3).

Venirea Fiului lui Dumnezeu este adevårata nådejde a
credincioµilor, dupå cum citim în Fapte 1:11, Tit 2:13, 1
Corinteni 1:7, Filipeni 3:20 µi în multe alte locuri. Creµtinii de
la început au aµteptat-o în permanenøå cu neråbdare. Adunarea,
în dragostea ei dintâi, a aµteptat pe Domnul ei. De câte ori Isus
µi ucenicii Lui nu ne-au îndemnat så aµteptåm venirea Lui µi så
ne gråbim så ne întâlnim cu El! Întoarcerea Domnului nu este
o temå de care se ocupå anumiøi specialiµti, ci marea temå a
întregii Scripturi, trebuind så devinå µi a noastrå. Cu toøii suntem
pe deplin conµtienøi de faptul cå adunårile noastre au nevoie de
înnoire spiritualå. „Cum se poate realiza acest lucru?“, l-am
întrebat pe un misionar. „Numai dacå nådejdea venirii Domnului
devine vie în adunårile noastre“, mi-a venit råspunsul. Våzut
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în lumina Scripturii, acest råspuns este cel mai bun. Pavel le
spune tesalonicenilor: „så avem drept coif nådejdea mântuirii“.
Coiful mântuirii este nådejdea vie a întoarcerii Domnului. Atât
timp cât aceasta nu tråieµte în inimile noastre, ne lipseµte o
pieså esenøialå a armurii Duhului. De ce stagneazå aµa de muløi?
De ce aµa de muløi creµtini sunt supåråcioµi, se simt jigniøi din
te miri ce µi li se pare mereu cå sunt påråsiøi µi daøi la o parte?
Pentru cå le lipseµte coiful nådejdii.

Gândiøi-vå la o adunare de trei sute de persoane din care
treizeci Îl aµteaptå pe Domnul cu adevårat. Ce luminå µi ce
sfinøenie pot da aceµtia întregii adunåri! Ioan afirmå: „Oricine
are nådejdea aceasta în El se curåøeµte, dupå cum El este curat“.
Cel care nu are aceastå nådejde nu se curåøeµte. Cei care aµteaptå
nu trebuie îndemnaøi la a se curåøi, cåci ei o fac fårå un îndemn
din afarå. Aceµtia nu trebuie îndemnaøi så meargå înainte, så se
lepede de ei înµiµi, så se umileascå, întrucât ei luptå så fie
asemenea Mielului. Ei nu se curåøesc numai de påcate, ci µi de
ei înµiµi, adicå de gândirea lor, de natura lor, de tot ceea ce nu
este din El µi nu este direcøionat înspre El. Atât timp cât nu
avem aceastå nådejde suntem cu adevårat fårå nådejde; starea
unei asemenea persoane este cunoscutå tuturor.

Timp de ani de zile nu am putut da nici un råspuns urmåtoarei
întrebåri: „Ce este dragostea dintâi?“ Nu putea fi ceea ce eu µi
muløi aløii înøelegeam prin ea, cåci adunarea din Efes avea acele
lucruri la care ne gândeam noi. I s-au adus laude înzecite, dar
dupå toate acestea a urmat un DAR. „DAR ce am împotriva ta
este cå øi-ai påråsit dragostea dintâi“. Nu o pierduserå, ci o
påråsiserå. Ce este dragostea dintâi? Dupå câte înøeleg eu acum,
este nådejdea vie a venirii Domnului. Efes a reprezentat
Adunarea din primele secole: a început så påråseascå nådejdea
venirii Mirelui ceresc, µi-a påråsit dragostea dintâi. Ce aøi spune
despre o mireaså care aµteaptå så primeascå tot felul de lucruri
de la mirele ei, dar nu pe el în persoanå? Unii ar spune: „Copilo,



60

nu mai ai o atitudine corectå faøå de mirele tåu, øi-ai påråsit
dragostea dintâi“. Dar, dacå am fi oneµti, ar trebui så spunem:
„Nu ne putem påråsi dragostea dintâi, pentru cå pânå acum nu
am avut-o încå“. Suntem asemenea prinøesei din Psalmul 45
care a fost chematå la dreapta împåratului, dar nu a înøeles
semnificaøia acestui fapt, agåøându-se de lucrurile ei de acaså.
A fost nevoie ca împåratul så o cheme din nou prin cuvintele:
„Ascultå, fiicå, vezi µi pleacå-øi urechea; uitå pe poporul tåu µi
casa tatålui tåu! Ωi atunci împåratul îøi va pofti frumuseøea“
(10-11). Fie ca Domnul så ne deschidå urechea la chemarea
Lui µi ochii la viziunea Lui, astfel încât „dragostea dintâi“ så
se trezeascå în inimile noastre µi så devenim un popor care
slujeµte µi care aµteaptå.

Muløi sunt ca acel frate care a afirmat odatå: „Am µtiut de muløi
ani cå sunt convertit, dar n-am µtiut în ce scop. Am µtiut de mult
timp cå sunt pecetluit cu Duhul Sfânt, dar nu µi în ce scop. Am
înøeles înså acest lucru când am citit 1 Tesaloniceni 1:9-10 µi Efeseni
4:30: noi suntem convertiøi pentru a-I sluji Dumnezeului celui
adevårat µi viu µi pentru a-L aµtepta pe Fiul Lui din cer“. Acesta
este scopul convertirii noastre, iar råsplata este scåparea de „mânia
viitoare“, de necazul cel mare care va veni asupra lumii (Apocalipsa
3:10). Cei care au aceste douå semne ale convertirii adevårate,
slujirea µi aµteptarea, vor fi mântuiøi.

Nimic nu amânå aråtarea acestei mântuiri decât procesul
pregåtitor în urma cåruia devenim apøi så o primim. Motivul
pentru care Dumnezeu nu Îµi poate lua încå poporul din calea
„mâniei“ este cå acesta nu este încå adunat µi pregåtit pentru
venirea Lui. De data aceasta Domnul nu va veni pentru judecata
lumii, ci „ca så aducå mântuire celor ce-L aµteaptå“ (Evrei 9:28).
Citim în acelaµi verset: „El se va aråta a doua oarå, fårå påcat“
(KJV), adicå la prima venire a purtat påcatul, iar la a doua, va
judeca påcatul; atunci nu va avea nimic a face cu påcatul.
Aceastå venire a Lui nu va fi în legåturå cu påcatul, ci cu sfinøii



61

µi cu cei slåviøi (Psalm 16). El vine la ai Lui asemenea lucea-
fårului strålucitor de dimineaøå, în liniµte, fårå ca lumea adormitå
så realizeze acest lucru. „De aceea, så nu dormim ca ceilaløi, ci
så veghem µi så fim treji. Cåci cei ce dorm dorm noaptea µi cei
ce se îmbatå se îmbatå noaptea. Dar noi, care suntem fii ai
zilei, så fim treji, så ne îmbråcåm cu platoµa credinøei µi a
dragostei µi så avem drept coif nådejdea mântuirii“ (1
Tesaloniceni 5:6-8).


