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Conform c?r?ii Evrei, fiecare dintre noi ar trebui „s? ne aducem aminte de zilele de la început, când, dup? ce am
fost lumina?i, am dus o mare lupt? de suferin?e.” (Evrei 10:32). Aminte?te-?i cât de credincios a fost Dumnezeu cum te-a purtat biruitor prin toate încerc?rile ?i necazurile tale anterioare. Când te-ai întors pentru prima dat? la
Hristos, poate c? întreaga ta familie a crezut c? e?ti nebun; fo?tii t?i prieteni nu au vrut s? mai petreac? timp cu tine.
Oamenii te acuzau la locul de munc? doar pentru c? ai ales s? faci ceea ce era corect. ?i acum, înc? o dat?, te
confrun?i cu un atac al acuza?iilor venit din toate p?r?ile. De aceea este important s? î?i aminte?ti cum Dumnezeu
S-a ar?tat a fi puternic ?i cum te-a purtat biruitor în toate încerc?rile tale din trecut. Nu te-a p?r?sit, nu-i a?a? Nici nu
va da gre? în zilele ce urmeaz?.
Scriitorul c?r?ii Evrei spune: „În adev?r, a?i avut mil? de cei din temni?? ?i a?i primit cu bucurie r?pirea averilor
voastre” (Evrei 10:34) Mul?i dintre ace?ti credincio?i nu sufeririser? înc? ei în?i?i, dar erau con?tien?i de faptul c?
ceilal?i care au plecat înaintea lor au suferit. Când spune c? „au primit cu bucurie r?pirea averilor lor”, însemna c?
ei renun?aser? la propriile planuri ?i vise – la toate ideile lor despre modul în care ar fi trebuit s? decurg? vie?ile lor.
În schimb, ei erau dispu?i s? îmbr??i?eze planul lui Dumnezeu pentru vie?ile lor, fiind con?tien?i de faptul c? acest
lucru ar presupune o m?sur? a suferin?ei.
Versetul continu? s? spun?: „ca unii care ?ti?i c? ave?i în ceruri o avu?ie mai bun?, care d?inuie.” (10:34) Acesta
este în esen?? un alt mod de a fi preg?tit pentru o perioad? de suferin??. Indiferent prin ce trebuie s? trecem, în
cele din urm? va fi meritat. Aminti?i-v?, ne lupt?m pentru ceva etern - nu numai pentru noi în?ine, ci ?i pentru al?ii.
Ne lupt?m astfel încât s? avem ce l?sa în urm? genera?iei care vine dup? noi.
Carter Conlon s-a al?turat echipei pastorale a Bisericii Times Square în 1994, la invita?ia pastorului fondator, David Wilkerson, ?i a fost numit pastor senior în 2001.
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