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Noi vorbim mult despre "marea luptă dintre Hristos şi Satana," şi privim în viitor la
încheierea luptei prin biruinţa lui Hristos (Da, şi a noastră! Nu vrem să uităm acest lucru!). Dar
există o problemă care TREBUIE rezolvată - încropeala bisericii. Acest cuvânt ne descrie pe toţi.
Cum poate o astfel de biserică să fie gata pentru revenirea Sa?
Oameni sinceri insistă că nu există nici o problemă - biserica a fost şi va fi mereu aşa.
"Hristos va reveni când va fi gata, şi dacă vor fi doar câţiva pregătiţi să-L întâlnească, aceasta va
însemna sfârşitul 'marii lupte.'" Dar stai puţin! Isus spune că starea de încropeală a bisericii Sale
Îi face aşa de rău la stomac, încât Îi vine să vomite (versetul din Apoc. 3:17 este clar). Cum poate
El să vină la o biserică ce Îl face să se simtă aşa rău? Şi, în al doilea rând, înainte ca El să-Şi
poată lua poporul acasă, în slavă, trebuie să aibă loc "nunta Mielului" (vezi Apoc. 19:7-9). Cum
poate Isus să vină dacă Mireasa Lui nu "s-a pregătit" şi Îi produce o stare de vomă?
Nu, încropeala este o problemă care TREBUIE rezolvată. Dacă Isus nu poate să o
rezolve, Se va simţi mereu ruşinat înaintea marelui Său univers. Cum poate El să Se urce pe
tronul inimilor poporului Său dacă nu poate câştiga deplin aceste inimi care acum sunt împărţite,
care iubesc pe jumătate lumea, pe jumătate pe Hristos, care sunt paralizate spiritual? Poate
trimite dezastre, ca de exemplu să permită Babilonului să distrugă Ierusalimul? Atunci ar semăna
cu un mire care ţine un pistol la spatele miresei zicând: "Spune 'da,' altfel voi apăsa pe trăgaci!"
Ar putea rezista o căsătorie realizată în felul acesta?
Nu. Nu frica este răspunsul. Isus trebuie să câştige devotamentul deplin al bisericii Sale,
altfel nu va putea fi niciodată onorat şi slăvit înaintea universului (şi a lumii). Şi există o singură
cale pentru a se realiza acest lucru: El descoperă bisericii Sale adevăratul Său caracter ca "Miel
junghiat"! Arată-le crucea Lui, ce s-a realizat prin jertfa Sa, cât L-a costat să ne mântuiască, cum
a suferit moartea a doua în locul nostru. Acesta este şi motivul pentru care Apocalipsa înalţă
crucea atunci când Îl prezintă de 25 de ori pe Isus ca "Mielul."
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