Încadra i-v pe band

– Friedhelm König

Încadra i-v pe band !
Eram pentru prima oar într-o c l torie cu autoturismul în Olanda. Eram bucuro i s privim
casele cochete cu gr dinile îngrijite, canalurile, digurile i morile de vânt, toate a ezate atât de
perfect, str lucitor de curate i în culori vii, de parc priveai într-o carte cu ilustra ii. Dintr-o dat
am v zut pe asfaltul de pe autostrad scris cu litere mari, albe o indica ie pentru oferi:
„presortare".
Am izbucnit în râs, c ci cuvântul acesta ni s-a p rut atât de neobi nuit. Totu i imediat ne-am
dat seama ce voia s spun acest cuvânt olandez „presortare". Însemna: „Aten ie, urmeaz o
intersec ie important ! Încadra i-v !"
Chiar i la noi în ar , înaintea intersec iilor principale putem citi acest indicator: „Încadra iv !", iar pe partea carosabil sunt indicate direc iile prin s ge i mari, albe. Vai de oferul care
întârzie s se înscrie la timp pe banda de circula ie dorit ! El va fi condus de puhoiul de
autovehicule într-o direc ie cu totul fals .
„Încadreaz -te!" î i spune i Cuvântul lui Dumnezeu. Te apropii de marea r scruce. Timpul
de har se apropie de sfâr it. Încotro vrei s te îndrep i? Vrei s apuci la dreapta sau la stânga?
Dac nu te încadrezi din timp, atunci nu mai ai posibilitatea s - i schimbi direc ia. i ia seama,
încadrarea trebuie f cut la timp! Anii tinere ii tale sunt cei mai potrivi i. Mai târziu î i va fi mult
mai greu s p r se ti oseaua cu direc ia fals .
Aceast mare intersec ie va sosi. Cât de curând, nici tu nu po i ti. De aceea e important s te
„încadrezi" din timp. Orice amânare este periculoas . Cuvântul Domnului spune clar: „Vremea
este aproape!" (Apocalipsa 1.3). Ast zi mai r sun înc strig tul: „Încadra i-v !" Ast zi înc mai
este timp pentru poc in i întoarcere. Invita ia Domnului Isus este valabil i ast zi: „...pe cel
ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afar " (Ioan 6.37).
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