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Walter Bligh Westcott„Dar cei nouă, unde sunt?”
Luca 17.17

Verset călăuzitor: Luca 17.17

Luca 17.17: N-au fost curățiți cei zece? Dar cei nouă, unde sunt?

Una dintre cele mai dureroase trăsături ale zilelor noastre este că atât de mulți creștini, care
au primit binecuvântări de la Domnul, se mulțumesc să fie beneficiari. Doar rareori ocupă locul
mai binecuvântat al celui care dăruiește - pentru Dumnezeu și pentru oameni.

Este ca și cum unii ar gândi - deși le-ar fi rușine să o spună: ne-am asigurat cerul prin credința
în Hristos, acum putem să ne simțim comozi pe pământ. - Fiind ei înșiși binecuvântați, ei nu au
nici o aspirație sfântă de a răspunde dragostei care i-a salvat sau de a deveni o binecuvântare
pentru alții. Aceasta este o ingratitudine de cea mai mare nerușinare. Ea este exemplificată
doar de cei nouă leproși care, după ce au fost curățați de Domnul Isus, au plecat fără să
mulțumească. El putea întreba atunci - și poate întreba și acum – „UNDE SUNT CEI NOUĂ?”.

Să nu-L lipsim pe Dumnezeu de glorie, pe noi înșine de bucurie și pe alții de binecuvântare, ci
să dovedim prin cuvintele și viața noastră cât de mult prețuim harul care ne-a adus mântuirea.

Tradus de la: „Wo aber sind die Neun?”
Titlul original în engleză: „Where are the Nine?“

din Scripture Truth, Anul 4, 1912, pag. 369

Traducere: Ion Simionescu
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