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Precursorii.
La vremea lor, ucenicii au găsit că oamenii au fost jignit atunci când au martor un om numit 
Isus Hristos - un om din generația lor proprii. În cazul în care martor lor au fost de David, 
Moise, Noe sau la oricare dintre profeti, oamenii nu ar fi fost atât de jignit. De ce? Deoarece 
acestea ar au fost vorbind de figuri istorice şi ceea ce a făcut Dumnezeu, prin ele în trecut. 
Dar când a vorbit ucenicilor lui Isus şi Ministerul său, un om de generaţia lor, ca împlinire a 
profeţiei, ei au fost foarte ofensat - mai ales liderii religiosi.

Personal, mi se pare că aceeaşi atitudine şi spiritul predomină astăzi. În cazul în care vorbesc 
de Pavel, Petru, Iacov, Ioan, sau chiar mai recent de Luther, Wesley, sau Calvin - oameni iau 
nici o infracţiune. Chiar şi pentru a aduce aminte de cei care au fost cunoscute de faptele lor 
rele, ca Iuda, Irod, Pontius Pilate, Faraon sau chiar Satana însuşi - l aduce încă nici o 
infracţiune; deoarece cei mai mulţi oameni sunt doar istorice cifre cu puţine sau nici o 
influenţă în lumea de astăzi. Oamenii accepta, respect, şi aplauda-le pentru ceea ce au fost. 
Dar pentru a vorbi de un contemporan în acelaşi mod scoate opoziţia în puterea deplină - 
exact cum a fost în zilele când ucenicii martori lui Isus. Mai degrabă decât recunosc, respect, 
şi acceptă o figura "contemporan", cine Dumnezeu "single" pentru o specifice împlinirea 
profeţiei în virsta prezent, cele mai profesezi creştini (în special liderii religioşi) puternic se va 
opune.

Biblia vorbeşte despre acest înţelept:
Evrei 11:6.

“Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de 
Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce -L caută.”

Faptele Apostolilor 13:48.

“eamurile se bucurau cînd au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvîntul Domnului. Şi 
toţi cei ce erau rînduiţi să capete viaţa vecinică, au crezut.”

În funcţie de aceste scripturi, eu nu pot de persuasiune intelectuală convinge pe oricine că 
există un Dumnezeu. Nici nu pot eu îi convinge că Dumnezeu a acţionat în această generaţie. 
Trebuie îndeplinite două condiţii: În primul rând, individul trebuie să "cred că Dumnezeu 
ESTE" şi că El este "răsplăteşte pe cei ce" de cei ce "caută cu sârguinţă El"; şi în al doilea 
rând, acestea trebuie potrivit “preştiinţa” lui Dumnezeu, fie “hirotonit pentru viaţa veşnică”. 
Altfel el/ea nu va accepta mărturia mea. Înainte ei pot veni la Dumnezeu, ei trebuie să cred 
că există un Dumnezeu, şi în al doilea rând, înainte de el poate crede că Dumnezeu a făcut 
ceva în propria lui generaţie, el trebuie să creadă ceea ce Dumnezeu a făcut din alte 
generatii.



Deci, dacă putem crede că există un Dumnezeu şi doriţi să recunoască şi să vedeţi (înţeles) 
ceea ce el a şi este realizarea în această generaţie, atunci avem nevoie să recunoască 
lucrările sale, sale de model, şi promite în generaţiile trecute. Pentru în funcţie de cuvântul 
său, el "nu se schimbă" şi va acţiona acelaşi astăzi, aşa cum a făcut în trecut. Biblia ne spune 
că "Dumnezeu este perfect în toate căile sale". În relaţiile cu omul, Dumnezeu nu modifica, 
actualiza sau modernizarea lui gânduri, modele sau metode. El începe şi se termină cu 
aceeaşi "instrumente" - lui "Cuvânt" şi "credinţa" (fiduciar absolută) în acest cuvânt.

De fapt, a fost o lipsă de credinţă absolută în Cuvântul lui Dumnezeu, care a cauzat căderea 
în începutul. Eva a permis lui Satana de a provoca o să "mă îndoiesc" un cuvânt al lui 
Dumnezeu. Un alt exemplu este cel al Cain şi Abel - cuvântul a fost dezvăluit la Abel (prin 
credinţă - revelație spirituală în inima); şi acţionează pe ceea ce s-a arătat, el a oferit "mai 
acceptabili excelent" jertfa Domnului. Cain ocolit cuvântul - că care a fost dezvăluit la Andrei, 
şi a oferit o jertfă de alegerea lui - el a fost respins. Trebuie să ne amintim că "cuvântul va nu
profit de noi în cazul în care nu este amestecat cu credinţă" (fiduciar absolută) (Evrei 4:2).

Lasa ne considera acest exemplu:

“Prin credinţă Noe, cînd a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri cari încă nu se 
vedeau, şi, plin de o teamă sfîntă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a 
osîndit lumea, şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.” Evrei 
11:7

Observaţi că acesta a fost "prin credinţă" Noe că a făcut acest lucru. El a crezut că Dumnezeu
vorbea cu el şi el a acţionat pe credinţa lui. Dar ia în considerare persoanele care au trăit în 
zilele lui Noe - ce se întâmplă în lumea a făcut ei cred că acest om vechi? Amintiţi-vă, Noe a 
fost doar un singur om; El a fost nici o biserica sau o denumire. Mesajul său a fost nou - le-a 
fost niciodată auzit înainte. Acesta a vorbit de lucruri pe care doar nu ar putea întâmpla - el a 
prezis că ploaia a fost de gând să cadă din cer. Deoarece teren întotdeauna a fost udat de 
roua (Geneza 2:6) oamenii au experimentat niciodată ploaie înainte. Dar Noe a insistat că 
aceasta ar ploaie într-un astfel de potop că lumea ar fi inundat. Prin operele sale el a arătat 
că el credea că ceea ce el predica - el a construit o corabie pentru mântuirea celor ce ar 
crede. Pune-te înapoi în acea zi şi auzi lor râs și bătaie de joc. De ce, ei au niciodată auzit de 
această nebunie! Dar, în ciuda necredinţei lor, care a fost calea lui Dumnezeu în vremea lui 
Noe - dacă au crezut-o sau nu. El a trimis un om cu un mesaj şi cei care ascultat că omul s-au
salvat - restul au pierit. Ce se întâmplă dacă Noe a aşteptat pentru altcineva să-l predice, 
avertizare ar niciodată să aibă, dar el a avut credinţă că Dumnezeu a vorbit cu el şi el a 
răspuns în mod corespunzător. Prin credinţă Noe a crezut pe Dumnezeu şi restul lumii a 
condamnat, dar salvat propria gospodărie. Acum, în cazul în care a trăit în zilele lui Noe, ar fi 
gândit să-l fi nebun sau un fanatic; sau, s-ar te-am uitat pe Noe ca un profet al lui Dumnezeu,
astfel de salvarea-te şi gospodăria dvs?

Poate vi se pare dificil să Aşezaţi-vă în zilele lui Noe. Dacă da să ne vină la vremea lui 
Avraam. Avraam nu a fost ridicată în neprihănirea lui Dumnezeu - de fapt, familia sa a fost 
păgâni. Dar într-o zi Dumnezeu a vorbit cu el, spunându-i să părăsească ţara lui de părinţi şi 



de călătorie la un teren nou. Biblia ne spune că atunci când Avraam a lăsat, el a călătorit 
"Neştiind încotro a plecat", dar el a crezut că Dumnezeu a vorbit cu el şi cu îndrăzneală a 
spus familiei sale, "plec de aici şi merge acolo şi orice teren privi sau pune piciorul meu 
asupra Dumnezeu va da-l la noi." Vedeţi că Avraam nu doar cred în Dumnezeu, el a crezut 
Dumnezeu. Este destul de o diferenţă între credinţa în Dumnezeu şi "crede toate" care 
Dumnezeu spune în cuvântul său. A face tu, ca Avraam, crede Dumnezeu? În cartea 
numerelor Domnului a certat copiii lui Israel pentru necredinţa lor spunând: “... ,,Pînă cînd Mă
va nesocoti poporul acesta? Pînă cînd nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe cari le fac 
în mijlocul lui?” (Numeri 14:11). Acum dacă ai fi fost un membru al familiei lui Avraam, ar ai 
crezut dumneavoastră relativ cu un ciudat revelaţie de la Dumnezeu? Ar tu fi urmat-l, sau 
poate aţi spus, "Stai un minut, ne iubesc Avraam, dar am nu auzit cineva vorbesc ca acest 
lucru înainte. Cum ne ştim că Dumnezeu a vorbit cu tine?" Poate tu ar avea reduse mesajul 
său, spunând, "nimic nu faci, Avraam; preotul nu este de predare acest lucru, şi veţi avea nici
o justificare. La urma urmelor, ce dovezi avem că ai auzit de Dumnezeu?" Şi Avraam, într-
adevăr a avut nici o dovadă fizică, pentru său dovada este materialul necorporale credinţei, 
blocat în inima lui. Şi pentru Avraam, credinţa lui a avut suficient de "substanţă" şi "dovezi" 
(Evrei 11:1) pentru a provoca-l să creadă şi să acţioneze pe ea.

Ştim că mai târziu, după cum Avraam a călătorit prin ţara, Lot de nepotul său, stânga lui 
Avraam corturi, şi sa dus în jos în oraşele Sodoma şi Gomora, calea lumii. Aici a fost acea Lot,
un om neprihănit, a fost şedinţei în porţile oraşului, atunci când două mesagerii, ajuns la 
corturile lui Avraam, şi el a recunoscut cei doi ca înger mesagerii lui Dumnezeu. Acestea nu 
au fost fiinţe cu canate aripi, dar mesageri trimis de la Dumnezeu, aducând un cuvânt de la 
Domnul. De asemenea, el a ascultat cu atenţie la mesajul lor înfricoşătoare, "ieşi din Sodoma 
si Gomora! Lasă acest oraş! Nu privi înapoi, căci Dumnezeu este de gând să-l distrugă cu 
foc." Poate aţi luat un astfel de mesaj serios? Imagine-te; poate ai fapt recunoscut aceste 
două ca mesageri ai lui Dumnezeu şi le-a urmat din oraş fără a privi înapoi, chiar distrugerea 
teribil care a urmat? (Pot fi printre cei care sunt dat o şansă de a face această decizie de 
astăzi, pentru că există o moderne Sodoma şi Gomora, care au fost avertizat în mod similar - 
de un profet justificat de Dumnezeu - şi că avertisment este găsit în paginile acestei cărţi.)

Să ne întoarce în Noul Testament pentru a afla de un alt bărbat cu un mesaj ciudat şi modul 
în care a fost acceptat. St Ioan înregistrează în capitolul 1:19-21 următoarele discurs 
interesant între Ioan Botezătorul şi câteva oameni preotesti:

ată mărturisirea făcută de Ioan, cînd Iudeii au trimes din Ierusalim pe nişte preoţi şi 
Leviţi să -l întrebe: ,,Tu cine eşti?`` 
El a mărturisit şi n'a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. 
Şi ei l-au întrebat: ,,Dar cine eşti? Eşti Ilie?`` Şi el a zis: ,,Nu sînt!`` ,,Eşti proorocul?
`` Şi el a răspuns: ,,Nu!``

Aceste preoţi şi leviţi au văzut că totul despre Ioan a fost diferit - mesajul său de pocăinţă, 
hainele de piele camel, chiar si dieta lui de lăcuste şi miere sălbatică. Ei au observat că el nu 
a venit în jos la templu pentru a predica, dar ministerul lui a fost deosebit de eficiente. 
Nedumerit de acest om ciudat de pustie, au căutat un raspuns; prin urmare, întrebarea "eşti 
Ilie?" Ultimul mare profet aceste persoane ştia de a fost Maleahi, al cărui mesaj a tras afară 



unele patru sute de ani înainte. Aceste religioasă de evrei au fost bine familiarizat cu Maleahi 
4:5, şi au crezut că Ioan a fost împlinirea această parte a profeţiei care... “Iată, vă voi trimete
pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.”  Dar când a
fost întrebat dacă el ar fi fost profet că, el a declarat în mod clar "Nu". Apoi ei au crezut că 
Ioan ar putea fi împlinirea Deuteronom 18 unde Moise a spus că ar exista un profet trimis la 
ei "ca" Moise, el însuşi. Misterul s-a intensificat ca Ioan a dat un refuz de plat la această 
întrebare. Ei bine, Ioan a negat fiind profet "restaurarea tuturor lucrurilor"; acum el neagă 
fiind "Profetul ca până Moise". Cine a fost într-adevăr el? Nu este pe deplin înţelegerea 
Scripturile liderii religioşi, l-au întrebat dacă el ar fi fost "una uns" - Mesia? La această 
întrebare a răspuns "da" şi "nu", "da" a fost uns de Dumnezeu şi "nu", el nu a fost "un" uns. 
În cele din urmă, în orbirea lor spirituale, preoţii şi leviţii l-au întrebat "cine eşti tu?" Fără 
ezitare Ioan Botezătorul (în Ioan 1:23) identificat el însuşi în Scripturi, direcţionându-i spre o 
profeţie au avut trecute cu vederea în Isaia 40:3, zicând: “Un glas strigă: ,,Pregătiţi în pustie 
calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!” A fost Ioan 
mărturie despre sine? Nu. Ioan a fost o mărturie a Scripturilor şi Scripturile a mărturisit de el. 
El a fost împlinirea perfectă că Scriptura.

Acum Isaia a spus (Isaia 40:3) că unul ar veni plangand ca o voce in pustie. Ioan Botezătorul 
a fost că "vocea". De asemenea, Maleahi 3:1 afirmă, “Iată, voi trimete pe solul Meu; el va 
pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care -L căutaţi: 
Solul legămîntului, pe care -L doriţi; iată că vine, -zice Domnul oştirilor.”  Din nou, Ioan 
Botezătorul a fost că mesager care a fost trimis la spre a alerga înainte, înainte ca Domnul va 
veni dintr-o dată la Templul său. Ioan, de scripturi ştia cine era şi ce face ministerul său? Dar 
s-ar ne-am cunoscut cine era?

Acum, să vedem cum Isus a identificat Ioan Botezătorul. În dezvăluie el însuşi ca fiul omului, 
el a pus, de asemenea, ministerul lui Ioan în cuvântul. Matei 17:9-13 înregistrează 
următoarele conversaţie pe care Isus a avut cu ucenicii privind ministerul ilie din Maleahi 4:5 
profeţie, şi ministerul lui Ioan Botezătorul. În această porţiune din Scriptura Isus identifică un 
viitor ministerul de tip Ilie pentru a restabili toate lucrurile, şi apoi el identifică Ioan 
Botezătorul, ca Ilie de prima venire a lui Hristos.

Pe cînd se coborau din munte, Isus le -a dat porunca următoare: ,,Să nu spuneţi 
nimărui de vedenia aceasta, pînă va învia Fiul omului din morţi.`` 
Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: ,,Oare de ce zic cărturarii că întîi trebuie să 
vină Ilie?`` 
Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Este adevărat că trebuie să vină întîi Ilie, şi să aşeze din
nou toate lucrurile. 
Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot 
aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.`` 
Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. 

Ioan Botezătorul, apoi, într-adevăr a fost un om cu spiritul lui Ilie, prim-plan execută prima 
venire a Domnului Isus Hristos. Dar el nu a fost "că ilie" pentru a restaura toate lucrurile. Dar 
cele mai religioase oamenii zilei, cărturarii şi fariseii, deşi s-au uitat pentru un Mesia, nu 
recunoaşte-l, sau său predecesor. Isus a confirmat că acestea nu au depus mărturie că este 



posibil pentru a lui Dumnezeu trimite unui om puternic pentru a trece neobservate de chiar 
oamenii religioşi din lume. Dar dacă Ioan a fost precursor, atunci trebuie să fi fost necesare 
pentru a-l recunoaşte ca un precursor, sau Dumnezeu ar fi trimis-i în zadar. Eşecul de a 
recunoaşte "precursor" conduce la un eşec de a recunoaşte CINE şi CEEA CE el prim-plan se 
execută. Chiar şi în seminarii teologice, it's a învăţat că Ioan a fost precursor, dar motivul 
pentru care un astfel de precursor a fost pierdut în învăţăturile lor. Condiţiile de vârstă cerute 
ca un "precursor" vin să "se pregătească" oameni pentru a primi ceea ce Dumnezeu a promis.

Să examinăm acest punct mai minutios din Biblie. Pavel, vorbind la douăsprezece urmaşii lui 
John's mesaj la Efes, în Faptele Apostolilor 19:3, întrebat în ce botezul a fost botezaţi. ,,Cu 
botezul lui Ioan.`` a fost răspunsul lor. Pavel a predicat Isus pentru ei şi apoi au fost botezaţi 
în numele lui Isus Hristos. Au avut "ascultat să" şi "crede" precursor, prin urmare, au fost gata
să primească adevărul revelat lui Hristos au venit în această vârstă.

Ioan Botezătorul, în picioare pe malurile Iordanului, s-a cerut (John 1:25), ,,Atunci de ce 
botezi, dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?`` Ioan le-a răspuns cu uşurinţă, zicând:
,,Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul, pe care voi nu -L cunoaşteţi. (ceea ce 
înseamnă el ştia deja că Hristos a fost prezent). El este Acela care vine după mine, -şi care 
este înaintea mea; eu nu sînt vrednic să -I desleg cureaua încălţămintelor Lui.`` Aici Ioan 
indicii că Hristos este prezent, dar observaţi că Ioan nu punct-l afară, pentru "semnul" nu au 
fost încă trimise. Ioan explică despre semnul Ioan 1:29-34,

 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care 
ridică păcatul lumii! 
El este Acela despre care ziceam: ,,După mine vine un om, care este înaintea mea, 
căci era înainte de mine. 
Eu nu -L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie 
făcut cunoscut lui Israel.`` 
Ioan a făcut următoarea mărturisire: ,,Am văzut Duhul pogorîndu-Se din cer ca un 
porumbel şi oprindu-Se peste El. 
Eu nu -L cunoşteam; dar Celce m'a trimes să botez cu apă, mi -a zis: ,Acela peste care
vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt.` 
Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.``

Nimeni, nici chiar Ioan, ştiut că Mesia până când Dumnezeu "a trimis semnul" că el a prezis 
Ioan el ar vedea. Desigur când Ioan văzut-o, a spus el, "Acesta este fiul lui Dumnezeu." Dacă 
Ioan însuşi nu ştiu până când el a văzut ca martor, apoi cuvântul lui Dumnezeu ar fi fost rupte
în cazul în care oricine altcineva au recunoscut Mesia, înainte de Ioan a făcut. Vedeţi 
semnificaţia că declaraţie?

A fost imposibil pentru oricine să au recunoscut Isus Hristos primul vin până la semnul au fost
trimise şi recunoscute de către Înaintemergătorul.

Dacă ar fi posibil pentru cineva să recunosc pe Isus ca fiul lui Dumnezeu fără Ioan 
Botezătorul mesaj apoi Dumnezeu a făcut un lucru zadar atunci când el a trimis pe Ioan.



Ioan Botezătorul a pierdut nişte ucenici după aceasta. Înregistrate în Ioan 1:35, A doua zi, 
Ioan stătea iarăş cu doi din ucenicii lui. 
36 Şi, pe cînd privea pe Isus umblînd, a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu!`` Şi doi ucenici auzit-
l sa vorbeasca si au renuntat la urma Ioan şi au început urmează pe Isus. Ce a făcut 
precursor? El a introdus oameni să ce? Botezul, pocăinţa. Dar ce a fost pentru? Pentru a le 
arata Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, şi ucenicii lui Ioan chiar a început să-l 
urmeze.

Chiar şi acei oameni care au trăit cu Isus, care l-au cunoscut cel mai bine, a avut nici o idee 
cine era, pentru potrivit pentru marcu 6:1-3...

“Isus a plecat de acolo, şi S'a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. 
Cînd a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, cînd Îl 
auzeau, se mirau şi ziceau: ,,De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este 
aceasta, care I -a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mînile Lui? 
u este acesta tîmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui 
Simon? Şi nu sînt surorile Lui aici între noi?`` Şi găseau o pricină de poticnire în El.”

Oameni care ştiau, Isus personal nu l-a recunoscut ca Mielul lui Dumnezeu. 
Veţi vedea în cazul în care Isus a venit în jos la cer ca un om plin crescut, îmbrăcat în hainele 
regale, cu, probabil, 10.000 de legiuni de îngeri în spatele lui, au făcut departe cu romanii, şi 
făcut fariseii domnitori, El ar fi fost acceptat ca Mesia. Dar, nu, El a venit doar ca profeţi, a 
spus El va veni, născut în Betleem, într-o iesle. Crescut ca un tâmplar fiul în Nazaret, El a 
umblat printre oameni pe străzi şi în templu, şi atâta timp cât el a fost efectuarea de minuni şi
de a face semne, cum ar fi hrănirea multitudinea cu peşti şi pâine, ei l-au acceptat. Dar cand 
El a inceput vorbind acele lucruri care le era ciudat doctrina, declarându-se de la tatăl şi 
spune, “Cine M'a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl.” Scriptura spune "mulţi l-au urmat nu mai 
mult. ...mulţi din ucenicii Lui s'au întors înapoi, şi nu mai umblau cu El.”

Nu, Isus Hristos a făcut nu coborî îmbrăcat în hainele regale, pentru calea lui Dumnezeu a 
fost că El a trimis un precursor; doar ca a trimis Noe un mesaj ciudat, aşa cum El a vorbit cu 
Avraam, aşa cum El a ocupat cu Lot în Sodoma şi Gomora, deci El a trimis pe Ioan 
Botezătorul. Este posibil că, în generaţia noastră Dumnezeu ar putea face ceva neobişnuit? 
Dacă este aşa, El ar face la fel ca El are înainte. El ar trimite un om cu un mesaj, şi desigur 
nu ar asculta lumea. Dar cei care aud prin credinţă şi la cuvântul puteţi testa cu cuvântul, aşa
cum a făcut Bereeni în actele 17:11, pentru a vedea dacă acesta este Dumnezeu, declarându-
se la această generaţie.
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