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Cuvântul Adevãrului

B

iserica este ca un
ghimpe în coasta
lui Satan, cauzând
acestuia un disconfort acut ºi
limitând libertatea sa de miºcare.
Deºi trãieºte în lume, Biserica
persistã în a pronunþa judecata
asupra acesteia. Dacã Biserica
este întotdeauna o sursã de iritare
pentru lume, ºi lumea este în mod
constant o sursã de întristare pentru Bisericã. ªi deoarece lumea se
dezvoltã mereu, puterea ei de a
îndurera poporul lui Dumnezeu
creºte tot timpul: de fapt, Biserica
se confruntã în lumea de azi cu o
forþã pe care n-a cunoscut-o în
zilele de la început. Atunci copiii
lui Dumnezeu întâlneau o persecuþie deschisã, sub forma unui
asalt fizic, exterior, asupra persoanelor
lor (Fapte 12; 2 Corinteni11). Ei
intrau întotdeauna într-un contact
dur cu lucruri materiale, tangibile.
Acum, cea mai mare problemã cu
care se confruntã creºtinii în
lume se prezintã sub forme mai
subtile, cãci în spatele lucrurilor
materiale se aflã o forþã intangibilã, o forþã care reprezintã un rãu
spiritual. Impactul cu aceastã forþã
spiritualã este mult mai mare azi
decât era atunci. ªi nu numai cã
este mai mare; acum existã un element care atunci nu exista.
În Apocalipsa 9 ni se prezintã
o stare de fapt care evolueazã ºi
care, pentru autorul acestei cãrþi,
se afla departe în viitor: „Îngerul
al cincilea a sunat din trâmbiþã.
ªi am vãzut o stea care a cãzut din
cer pe pãmânt. I s-a dat cheia
fântânii Adâncului, ºi a deschis
fântâna Adâncului. Din fântânã

s-a ridicat un fum, ca fumul unui
cuptor mare ... Din fum au ieºit
niºte lãcuste pe pãmânt. ªi li s-a
dat o putere, ca puterea pe care
o au scorpiile pãmântului. Li s-a
zis sã nu vatãme iarba pãmântului, nici vreo verdeaþã, nici
vreun copac, ci numai pe oamenii
care n-aveau pe frunte pecetea
lui Dumnezeu” (vers. 1,2,3-4).
Acesta este un limbaj figurativ,
dar steaua care a cãzut din cer îl
reprezintã în mod evident pe Satan, ºi ºtim cã fântâna fãrã fund
este domeniul lui, cãmara lui, am
putea spune. Deci, se pare cã vremea sfârºitului trebuie sã fie
marcatã de o dezlãnþuire deosebitã a forþelor lui ºi cã oamenii se
vor lupta împotriva unei puteri
spirituale cu care înainte nu au
luptat.
În mod sigur, aceste lucruri
sunt în concordanþã cu situaþia de
pe pãmânt din ziua de azi. Deºi
este adevãrat cã pãcatul ºi violenþa
vor fi tot mai mari, reiese clar din
Cuvântul lui Dumnezeu cã nu cu
acestea are Biserica de luptat în
mod special, ci cu atracþia spiritualã
a mult mai multor lucruri cotidiene. „Ce s-a întâmplat în zilele lui
Noe, se va întâmpla la fel ºi în
zilele Fiului omului: mâncau,
beau, se însurau ºi se mãritau
pânã în ziua în care a intrat Noe
în corabie; ºi a venit potopul ºi i-a
prãpãdit pe toþi. Ce s-a întâmplat
în zilele lui Lot, se va întâmpla
aidoma: oamenii mâncau, beau,
cumpãrau, vindeau, sãdeau, zideau;
dar în ziua când a ieºit Lot din
Sodoma, a plouat foc ºi pucioasã din
cer, ºi i-a pierdut pe toþi” (Luca

