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Este posibil ca tu să fii la fel de important ca şi Iov în marele univers al lui Dumnezeu?
Poate că spui: "Nu vreau lucrarea lui Iov! În postura mea de martor, dă-mi o însărcinare mai
uşoară!" Dar poate că, în postura ta de martor, deja ţi s-a dat o însărcinare.
Şi Iov, şi Isus au ales să fie loiali lui Dumnezeu, să-şi păstreze credinţa atunci când părea
să nu mai existe nici o speranţă; şi acest lucru este minunat. Ambii L-au onorat pe Dumnezeu.
Dar, în marea luptă dintre Hristos şi Satana, înainte de a avea loc sfârşitul, trebuie să se mai
împlinească o lucrare. Trebuie să se formeze un popor, un trup colectiv de "sfinţi," care să
demonstreze înaintea lumii şi a universului că "păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui
Isus" (Apoc 14:12).
În acelaşi capitol ei sunt identificaţi ca fiind cei "144.000" care "urmează pe Miel oriunde
merge El" (vers 1-5). Ei formează un grup distinct care este nou pe scena lumii, sub privirile
universului care a urmărit această dramă în curs de desfăşurare, pentru că ei "[cântă] o cântare
nouă… [pe care] nimeni nu [poate] să [o] înveţe, afară de cei o sută patruzeci şi patru de
mii" (vers 3). Aceasta înseamnă că ei vor avea o experienţă nouă, pentru că în Biblie nimeni nu
cântă un cântec întâmplător sau în mod necugetat - ci fiecare cântec este cântat în urma unei
experienţe profunde. Şi dacă ei cântă în urma unei experienţe noi, atunci asta înseamnă că au
căpătat o nouă înţelegere asupra a cât de mult L-a costat pe "Miel" mântuirea lor. Prin
experienţă, ei s-au identificat cu El mult mai puternic decât oricare alt trup colectiv al poporului
lui Dumnezeu de-a lungul timpului. În Apocalipsa ni se spune că ei vor căpăta acea maturitate
care îi va face apţi pentru a ocupa un loc unic în planul de mântuire: "nevasta Mielului" [Apoc
21:9].
Acest popor nu trebuie să fie alcătuit din oameni care provin dintr-o singură cultură,
limbă sau societate; despre ei se spune în mod special că provin din orice "neam, seminţie,
limbă, norod" şi trib de pe pământ. Fiecare trebuie să demonstreze că harul lui Hristos a fost
"suficient" pentru cineva care a făcut parte din cultura cea mai păcătoasă şi depravată de pe
pământ, care crede, pentru a "birui… după cum [Hristos a] biruit" [Apoc 3:21]. Dacă vor birui
numai 143.999, nu va fi suficient. Acela ultimul trebuie să stea în picioare. El/ea este extrem de
important(ă). Acela/aceea eşti TU.
***
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