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Când Domnul a venit pe p?mânt s? locuiasc? printre noi, El avea un scop foarte specific, unul care a fost stabilit
înainte de a fi puse temeliile lumii. El a venit cu misiunea de a ne înv??a despre Tat?l, de a face lucr?ri puternice,
de a ne salva de p?cat ?i de a ne elibera de orice robie.
Acest tip de Mântuitor ar atrage în mod firesc aten?ia puterilor de conducere ale lumii dar, în ciuda tuturor
obstacolelor mortale aruncate asupra Lui de c?tre om ?i Satana, Isus a reu?it s?-?i ating? scopul.
Tr?im într-o lume nu diferit? de cea în care a intrat Isus cu dou? milenii în urm?. Conform celor mai multe surse de
?tiri de ast?zi, aproape toat? lumea din America este deranjat? de ideea unui Mântuitor ca Isus. În ultimii ani,
administratorii ?colilor, presa na?ional? ?i chiar oficialii guvernamentali au reac?ionat puternic ?i negativ la
men?ionarea public? a numelui lui Hristos. Aceasta nu ar trebui s? ne surprind?, deoarece a?a cum a spus Isus, pe
m?sur? ce se apropie ziua întoarcerii Lui: „dragostea celor mai mul?i se va r?ci.” (Matei 24:12)
Nu cu mult timp în urm?, un spital na?ional cre?tin pentru copii a trimis o reclam? c?tre o re?ea de televiziune
sportiv?, care a refuzat s? difuzeze anun?ul, dac?nu va fi eliminat cuvântul „Isus” din acesta. De asemenea,
patriarhul familiei prezentat? în emisiunea popular? de televiziune Dynasty Duck a declarat c? Biblia nu scuz?
homosexualitatea, fiind mai apoi numit un bigot, un homofob ?i uciga?. Evident, acestea sunt persecu?ii minore în
compara?ie cu cele suferite de cre?tinii din na?iunile în care cre?tinismul este în afara legii. În vizitele mele în peste
?aizeci de na?iuni, am v?zut greut??ile zilnice pe care credincio?ii le suport? în str?in?tate. Cu toate acestea, v? pot
asigura c?, foarte curând, lucrurile vor deveni ?i mai grele pentru biserica din America. Persecu?ia se va înr?ut??i,
deoarece Evanghelia continu? s?-i frustreze pe cei care umbl? în întuneric.
Fie ca inimile noastre s? fie conduse de dragostea lui Isus Hristos, astfel încât s? putem m?rturisi dragostea Lui ?i
s? vedem scopurile Lui împlinindu-se în mijlocul acestei genera?ii corupte.
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