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Faptele apostolilor 1.7: Nu este treaba voastră să știți timpurile sau perioadele.
Încă o dată s-a încercat determinarea datei venirii Domnului nostru. Pentru că acest lucru a
stârnit o mare atenție publică, republicăm [25 de ani mai târziu, în 1933; nota redacției]
următoarele remarci ale lui Edward Cross, care au apărut în primul volum al revistei Scripture
Truth în 1908.
Când ucenicii L-au întrebat pe Domnul în Faptele apostolilor 1.6: „Doamne, în acest timp
restabilești Împărăția pentru Israel?”, El a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți timpurile sau
perioadele; pe acestea Tatăl le-a pus sub stăpânirea Sa”. – Deci, „timpurile sau perioadele” nu
le-au fost făcute cunoscut, dar marele fapt profetic despre „Ziua Domnului” (vezi 1Tesaloniceni
5.1,2) fusese deja revelat, și cel puțin asta știau ei, după cum o dovedește întrebarea lor. Dar nu
li s-au dat informații suplimentare referitoare la „timpuri sau perioade”.
Cât de nerezonabil și de arogant este, prin urmare, dacă vrem să pătrundem în lucruri care sunt
ținute ascunse din motive înțelepte. Și cât de mult este tulburat sufletul și cât de mult slăbește
adevărata slujire din cauza curiozității neliniștitoare. Această curiozitate își irosește toate
puterile pentru a cerceta secrete ascunse și pentru a vrea să prezică timpul. În schimb, ar trebui
să „răscumpărăm timpul” (Efeseni 5.16) și să profităm de ocazia de a sluji Domnului. Pentru
unii, există o mare fascinație în acest tip de căutare imaginativă; dar a fi creștin nu înseamnă
fascinație, ci o viață de ascultare smerită și supunere față de voia lui Dumnezeu.
Nu putem prezice când va veni timpul ca Domnul să-Și adune sfinții la Sine - nici după propria
noastră judecată bazată pe evoluția circumstanțelor, nici după Scriptură. Scriptura nu ne
dezvăluie când va veni timpul ca El să apară în puterea și gloria Împărăției, când va judeca
lumea în dreptate. Nu este treaba noastră să cunoaștem „timpurile sau perioadele” și nu le putem
prezice. Sfinții din Tesalonic știau „că ziua Domnului vine ca un hoț în noapte” și că „atunci
deodată vine pieirea” (1 Tesaloniceni 5.2,3). Asta era ceea ce știau ei despre „ziua Domnului”,
și știau acest lucru foarte „exact”, dar mai mult nu știau, iar apostolul nu le mai dă nici o altă
informație despre aceasta. Anumite evenimente, despre care se vorbește în cea de-a doua
epistolă, ar mai trebui să aibă loc înainte ca „omul păcatului ... să fie descoperit la timpul său”
(2 Tesaloniceni 2.3-6), dar nu se face referire la aceste lucruri pentru a satisface curiozitatea, ci
pentru a-i îndemna pe sfinți să rămână fermi și să păstreze ceea ce fuseseră deja învățați (2
Tesaloniceni 2.15).
Vino, Doamne Isuse, ia-Ți poporul el Te-așteaptă cu nerăbdare.
În curând vocea Ta de binecuvântare
Va fi tonul acordului bucuriei veșnice.
Adună-ne pe noi, cei pe care Tu i-ai creat
La Tine Însuți, în casa veșnică:
Așa cum Tu, pentru totdeauna,
ești aproape de Tatăl Tău și Dumnezeu.

Titlu original: „It is not yours to know the Times and Seasons“
din Scripture Truth, vol. 25, 1933, pag. 144.
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