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Este vorba de dreptul t u de cet ean
La scurt timp dup izbucnirea celui de-al doilea r zboi mondial, Benito Mussolini a emis un
decret, care interzicea italienilor emigrarea în Statele Unite ale Americii. Într-un ora italian, doi
b rba i erau afecta i de acest ordin. Ei doreau s se reîntoarc în Statele Unite. Tr iser mul i ani
în S.U.A., a adar America devenise patria lor.
Unul din cei doi era un bancher renumit. Pe când era tân r, p r sise Italia i emigrase în
Statele Unite. Prin h rnicie ajunse în scurt timp la prosperitate i prestigiu. Dar nu se interesase
de îndeplinirea condi iilor, care sunt necesare pentru a deveni cet ean american. Ce-i drept,
locuia în America i î i însu ise avantajele acestei ri pân acolo, c devenise milionar. Cu toate
acestea, cet enia american nu era valabil pentru el. Era i r mânea un cet ean italian.
Acest bancher tocmai î i terminase preg tirile pentru a se reîntoarce în Statele Unite. Îns
chiar atunci ap ru decretul lui Mussolini. La început, acest decret nu îl nelini ti în mod deosebit.
Sigur de sine, se duse la consulatul american. Acolo ceru s -i vorbeasc personal consulului i îl
rug s îi rezolve primirea unei vize. Cât de surprins i sup rat a r mas îns când a aflat de la
consul c el nu are nici o ans de a putea emigra! La început protest împotriva acestui fapt,
apoi spumeg de furie. Îns totul a fost în zadar! Apoi se rug din nou i îl implor pe consul, dar
f r succes. El nu era cet ean american, ci italian. Bog ia lui, reala iile private i de afaceri,
perfecta vorbire a limbii engleze, toate acestea nu i-au putut fi de folos. A fost nevoit s r mân
în Italia.
Cel lalt b rbat era o persoan simpl i se îndeletnicea cu agricultura. Tr ise doar câ iva ani
în America, vorbea o englez stricat i nu avea maniere americane. i totu i, el voia s se
întoarc în America, noua sa patrie. Se duse a adar la autorit ile competente i ceru permisiunea
de a p r si Italia.
„Sunte i cet ean al Statelor Unite?" întreb func ionarul. „O, yes!" i apoi începu s
vorbeasc repede într-un amestec de italian i englez : „Eu sunt cet ean al Statelor Unite! Am
depus jur mântul pe constitu ia american ! Aici sunt documentele mele!" Func ionarul
consulatului examin pa aportul i îi d du viza. „Dumneavoastr pute i c l tori", spuse acesta
zâmbind, „doar sunte i american! Decretul lui Mussolini nu v afecteaz ."
Iar tu, în ce fel de c l torie te g se ti? Chiar dac nu ai nici o inten ie de emigrare, odat va
trebui s pleci, fie c vrei, fie c nu vrei; va trebui s pleci într-o alt ar . Încotro va duce
c l toria ta? În slava ve nic sau departe de Dumnezeu?
Trebuie s tii un lucru important: locul de destina ie nu se hot r te dup moarte, ci aici i
ast zi! Pentru a putea ajunge în cer, trebuie s ob ii de pe acum cet enia cereasc .
Înc ceva: aceast cet enie cereasc nu o posed din na tere nici un om, chiar dac e
cumsecade, chiar dac provine dintr-o familie distins , onorabil , pentru c îl cunoa te bine pe
domnul preot sau pentru c are documente „religioase". Nu, toate acestea nu ajut la nimic. Îns
Domnul Isus Hristos vrea s - i d ruiasc aceast cet enie. Pentru a- i d rui aceast minunat
cet enie cereasc , pe El L-a costat via a pe crucea de la Golgota. Dumnezeu L-a trimis la moarte
pe singurul Lui Fiu pentru tine!
Tuturor celor ce cred în lucrarea de împ care a lui Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu le zice:
„A adar, voi nu mai sunte i nici str ini, nici oaspe i ai casei, ci sunte i împreun cet eni cu
sfin ii, oameni din casa lui Dumnezeu" (Efeseni 2.19).
Gânde te-te în mod serios la acest lucru! Este vorba de cet enia ta!
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