Cu ocazia alegerilor se fac din timp întruniri, pentru a se preciza în final: Cine va fi cel ales?
Alegere

deosebit de însemnată - atunci

Erau strigăte, cu multe sute de ani în urmă, în lerusalim. Era şi atunci o zi de alegeri. Ce mulţimi şi ce
zgomote erau! Nu era o alegere obişnuită. Acea alegere foarte importantă pe care avea s-o facă poporul, avea
să aibă consecinte mai mari decât orice alegere politică. Nu a mai fost vreo zi ca aceea mai înainte şi nici după
aceea. Guvernatorul a cerut votul poporului, dacă erau pentru Baraba, tâlharul - sau pentru Isus Hristos,
Domnul, Mântuitorul păcătoşilor pierduţi. Care va fi cel ales? era întrebarea. „Pentru cine sunteţi?“ a întrebat
guvernatorul pe oameni. „Sunteţi pentru Hristos?“
„Nu!“ au strigat toţi într-un glas. „Nu-L vrem pe Omul Acesta, eliberează-ne pe Baraba“ (Matei 27.21 -23).
Gândirea lor era formată; alegerea lor a fost făcută. Ar fi vrut să aibă pe oricine, numai pe Hristos nu. Au
preferat pe Baraba, deşi el era un ucigaş. Dar ce aveau de făcut cu Hristos? „la-L, răstigneşte-L!“ (Luca
23.18-23). Şi astfel Baraba, alesul mulţimii, a fost eliberat; şi Isus Hristos, Cel respins a fost luat şi răstignit pe
dealul Golgotei.

Alegere deosebit de însemnată - acum
Dumnezeu nu a uitat fapta îngrozitoare - uciderea propriului Său Fiu; şi va veni o zi când lumea va trebui să
stea înaintea lui Dumnezeu şi să dea socoteală de ce a făcut cu Fiul Său.
Şi tu va trebui să răspunzi la întrebarea aceasta:
„Ce ai făcut cu Hristos?“ L-ai primit sau L-ai respins?
Să-ţi aminteşti că aceasta este întrebarea pe care Dumnezeu o păstrează pentru tine: „Ce ai făcut cu Fiul
Meu?“ Nu poţi să spui: „Eu voi fi neutru; eu nici nu-L voi primi pe Hristos, nici nu-L voi respinge.“ Pilat a încercat
să facă aşa, dar nu i-a mers. Nu era şi nu este atitudine neutră.
Unii gândesc că dacă Isus Hristos ar fi astăzi aici, El ar avea o primire mai bună. Dar oare se interesează
astăzi lumea mai mult de Hristos decât acum două mii de ani? Să presupunem că te-ai duce într-un grup
oarecare de pe stradă sau din oraş şi le-ai spune: „Să stăm puţin de vorbă despre Hristos!“ Care ar fi reacţia?
Aproape sigur, deşi chiar fără cuvinte: „Nu, nu vrem să vorbim sau să auzim despre El. Vom vorbi despre orice
şi despre oricine, în afară de El!“
Alegerea lumii este încă aceeaşi. Dumnezeu spune: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu“. Dar oamenii
spun: „Nu!“ Multe lucruri vin înaintea lui Hristos. Dumnezeu spune că Hristos trebuie să fie Cel ales şi El trebuie
să aibă întâietatea în vieţile noastre; dar lumea de fapt spune: „Nu! Plăcere, bani, renume şi chiar puţină religie,
da - dar nu Hristos!“
Prietene, eşti tu născut din nou? Eşti mântuit? Dacă nu, presupune că ar fi să mori în noaptea aceasta. Ce va
fi după aceea? „Oh! pierdut pentru totdeauna“, vei striga, „şi aş fi putut fi mântuit dacă m-aş fi încrezut în harul
lui Dumnezeu şi aş fi pus pe Hristos întâi“.

Fă alegerea cea bună
Te îndemn din toată inima, chiar acum când citeşti rândurile acestea, să te împaci cu Dumnezeu. Va fi
îngrozitor să sfârşeşti în iad, căci acolo trebuie să mergi dacă nu primeşti pe Hristos ca Mântuitorul şi Domnul
tău. Nu aştepta! Primeşte-L chiar acum! la locul unui păcătos pierdut, pocăieşte-te înaintea lui Dumnezeu şi
încrede-te în Mântuitorul păcătoşilor pierduţi. Vorbirea inimii tale să fie:
„Alegerea mea veşnică este făcută - Hristos pentru mine.“
„Sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curăţeşte de orice păcat“ (1 loan 1.7). „În nimeni altul nu este mântuire“
(Faptele Apotolilor 4.12). Cum vom scăpa dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire atât de mare?“ (Evrei 2.3).

