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Salturile dezordonate ale indicilor de piaţă îngrijorează pe cunoscători, căci economia 
americană este dependentă de economia globală. Cei mai mulţi dintre noi nu au trecut niciodată 
printr-o depresiune economică, când nu ai ce pune pe masă şi nici nu ai un acoperiş deasupra 
capului. Profeţia biblică arată că testul final, care va determina dacă o persoană slujeşte cu 
adevărat lui Dumnezeu sau se alătură rebeliunii împotriva Sa, va fi legat de siguranţa economică.

Raportul cărţii lui Daniel, unde câţiva membri ai poporului lui Dumnezeu au rămas loiali 
în faţa morţii (Daniel în groapa cu lei, cei trei tineri în cuptorul de foc) ilustrează implicaţiile 
testului final în sigiliul lui Dumnezeu şi semnul fiarei (Apoc. 7:1-4; 13:11-18). Adevăratul popor 
al lui Dumnezeu este format din cei care „nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte” (12:11). 
Loialitatea lor pentru Dumnezeu nu este ambiţie fanatică; ei văd, în încercarea de foc, caracterul 
lui Dumnezeu mai important decât propria siguranţă. Ei vor fi foarte onoraţi, fiind invitaţi să stea 
cu Hristos „pe scaunul Său de domnie” (Apoc 3:20), ca prinţi ai împărăţiei.

Ce va reuşi să-i transforme pe aceşti oameni iubitori de lume, iubitori de lux, gurmanzi, 
în aşa eroi privilegiaţi? Ei au biruit pe balaur „prin sângele Mielului” (vers. 11). Singurul lucru 
care îi poate motiva pe oamenii ce se desfată în luxul acestei lumi să se unească de bună voie cu 
Cel care spunea că nu are unde să-Şi plece capul va fi o apreciere din inimă a preţului pe care a 
trebuit să-l plătească Fiul lui Dumnezeu, înţelegerea realităţii jertfei Sale pe cruce.

A birui atracţia fermecată a târguielilor de la mall, a învăţa să spui NU apetitului şi poftei 
– aşa ceva este posibil pentru oricine „priveşte crucea cumplită pe care Prinţul slavei a murit.” 
Iar ceea ce-L va onora pe El cu adevărat este mărturia celor care fac aşa de bună voie ÎNAINTE 
de a fi obligaţi să facă aşa datorită pierderii economiilor prin prăbuşirea pieţei, în depresiune 
mondială sau chiar persecuţie.
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