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Exist? ve?ti minunate pentru fiecare cre?tin care este descurajat de apatia ?i lipsa de credin?? din aceast?
na?iune. Indiferent de cât de rea ?i de corupt? devine aceast? societate, de cât de mul?i cre?tini fac compromisuri
?i cad în p?cat, Dumnezeu înc? are o r?m??i?? puternic? de ucenici sfin?i ?i pu?i deoparte.
Cre?tinii pot fi în?ela?i în gândul lor c? Satana câ?tig? lupta pentru sfin?i ?i c? aceast? "c?dere" prezis? a atins
întregul popor al lui Dumnezeu. Biblia spune c? în zilele din urm? mul?i vor fi împotrivitori; oamenii vor iubi pl?cerile
mai mult decât pe Dumnezeu; dragostea multora se va r?ci; oamenii r?i ?i sufletele vor ajunge din r?u în mai
r?u; iar Satana va declara r?zboi sfin?ilor Celui Prea Înalt.
Este, de asemenea, adev?rat c? Satana se arat? acum ca un leu care r?cne?te, cu mare mânie, c?utând victime s?
le devoreze. Vr?jma?ii lui Dumnezeu încerc? cu tot dinadinsul s? în?ele ?i s? seduc? pe fiecare adev?rat urma? al
lui Hristos. Dar adev?rul este c? nu to?i oamenii lui Dumnezeu se pr?bu?esc! Nu to?i - iar Duhul Sfânt are cuvânt
glorios ?i încurajator pentru Biserica Sa. Dumnezeu ridic? acum o mul?ime de sfin?i care stau împotriva idolatriei
acestei epoci. Ei sunt atât de plini de dragoste pentru Hristos, încât sunt gata ?i dispu?i s? fie persecuta?i pentru
credin?a ?i devotamentul lor.
Chemarea lui Isus trebuie s? fie clar în?eleas?. Pavel i-a spus lui Tit: "Îndemna?i pe tineri s? fie cump?ta?i!" (Tit
2:6). Iar Petru i-a avertizat pe cre?tini: "De aceea, încinge?i-v? coapsele min?ii voastre, fi?i treji!" (1 Petru 1:13:
NASB). Fiindc? materialismul ne macin? via?a noastr? spiritual? ?i compromisul ne erodeaz? standardele, cre?tinii
sunt chema?i s? ob?in? o serie de lucruri imporante din lucrurile lui Isus. Petru a spus în continuare: "Fi?i treji ?i
vigilen?i în rug?ciunile voastre!" (1 Petru 4:7).
Isus nu vrea s? umbli cu o fa?? lung? sau cu o lips? de umor. Dar vrea ca tu s? tr?ie?ti ca oameni care vor pleca în
curând de pe acest p?mânt, ca s? fie cu El!
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