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Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού; Τι μπορεί να ξεπλύνει            

τις αμαρτίες μου; Συνηθίζαμε να το ψάλλουμε αυτό, το έψαλλα μαζί με τα παιδιά. Τι              

μπορεί να ξεπλύνει τις αμαρτίες μου; Και κυριολεκτικά σταματούσα: Τίποτα! Τι μπορεί να            

ξεπλύνει τις αμαρτίες μου; Τίποτα! Τίποτ' άλλο εκτός από το αίμα του Ιησού. Τίποτ' άλλο              

εκτός από το αίμα του Ιησού. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Οι αμαρτίες μας             

καταλογίστηκαν στο Χριστό, χρεώθηκαν στο λογαριασμό Του, κι Αυτός πληρώνει στο          

ακέραιο την ποινή για όλες αυτές, και πραγματικά το έκανε αυτό (ο Κύριος)! Εκείνος             

πραγματικά βάσταξε τις αμαρτίες σου και τις αμαρτίες μου. Εάν είσαι παιδί του Θεού,             

Εκείνος πραγματικά τις βάσταξε στο σώμα Του επάνω στο σταυρό. Δεν αιωρούνται εκεί            

έξω στον αέρα. Σκεφτείτε τα πιο αισχρά πράγματα που έχετε κάνει. Αγαπητοί μου, αυτά             

δεν αιωρούνται στον αέρα. Κατέβηκαν κάτω και τοποθετήθηκαν πάνω στον Κύριο Ιησού           

Χριστό κι Εκείνος τα ξεπλήρωσε στο ακέραιο! Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο              

μπορεί κάποιος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού.

Σκεφτείτε τον Αμνό του Θεού στην ανάστασή Του, αναστημένο με πανίσχυρη           

δύναμη! Δεν υπάρχει καμία μυϊκή δύναμη, καμία μηχανική δύναμη, καμία ηλεκτρική          

δύναμη, καμία πυρηνική δύναμη που θα μπορούσε να Τον είχε αναστήσει από τους            

νεκρούς, και η ίδια αυτή δύναμη βρίσκεται μέσα σας.

Δεν θεωρούμαι πλέον ένας κακούργος που βρίσκεται κάτω από την οργή του Θεού,             

που στέκεται μπροστά από έναν θυμωμένο δικαστή. Είμαι ένας γιος τον οποίον έχει            

υιοθετήσει μία οικογένεια. Θα πρέπει ν' αντιληφθείς το γεγονός ότι τώρα βρίσκεσαι σε μία             

καινούρια θέση. Βρίσκεσαι κάτω από χάρη. Είσαι ένας γιος.

Θυμήσου το πόσο καταπληκτικό είναι το ότι πράγματι δεν βρίσκεσαι κάτω από            

έναν δικαστή. Πιστέ άνθρωπε, όταν αμαρτάνεις, δεν βρίσκεσαι κάτω από κάποιο δικαστή ο            

οποίος σε σημαδεύει μ' ένα βέλος. Βρίσκεται κάτω από έναν πατέρα. Βρίσκεσαι κάτω από             

έναν πατέρα που θέλει να σε σηκώσει, να σε κάνει να σταθείς στα πόδια σου και να                
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προχωρήσεις. Τι αλλαγή σε υπόσταση. Δεν είναι ένδοξο αυτό;

Πριν από σαράντα-ένα χρόνια, άρχισα να στρέφω το βλέμμα μου μακριά από τα             

πέρατα της γης και να κοιτάζω μόνο τον Ιησού... και τώρα ενδεχομένως ν' αντιμετωπίζω             

το τέλος (της ζωής μου) και είμαι όλο και περισσότερο ευγνώμων για το γεγονός ότι μπορώ               

να κρατήσω το βλέμμα μου καρφωμένο στον Ιησού.

Όταν κάποιος ακόμη προσπαθεί να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού τηρώντας το Νόμο.            

Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να κερδίσουν τη σωτηρία τους μέσω κάποιας μορφής           

υπακοής με τα πράγματα που κάνουν. Τότε αυτό αποκαλύπτει το ότι πράγματι πιστεύουν            

ότι αυτό είναι δυνατό να γίνει. Το ότι θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο να καταφέρουν, με               

τα έργα τους, να φτάσουν στο Θεό.

Η δικαίωσή σου και η αποδοχή σου από το Θεό δεν βασίζεται στην επίδοσή σου.               

Στο πόσο καλά τα πήγες χθες στην πνευματική σου ζωή. Λες, "Ω, χθες προσευχόμουνα             

όλη μέρα." Ε λοιπόν, γνωρίζεις τι λέει η Βίβλος; Λέει ότι οι προσευχές μου γίνονται              

αποδεκτές διά μέσου του αίματος του Ιησού. Ο Παύλος ξεκινά την επιστολή προς            

Ρωμαίους λέγοντας, "Πρώτα μεν ευχαριστώ το Θεό μου διά μέσου του Ιησού Χριστού για             

όλους σας..." Δεν μπορείτε καν να ευχαριστείτε το Θεό παρά μόνο διά μέσου τού αίματος              

του Ιησού Χριστού, και καλούμαστε να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες που είναι          

αποδεκτές στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, τα καλύτερα έργα που μπορούμε            

να κάνουμε, δεν έχουν καμία σχέση μ' αυτό. Η μεταμέλεια δεν έχει καμία σχέση μ' αυτό.               

Τα δάκρυά μου μπορούν να τρέχουν για πάντα, ο ζήλος μου μπορεί να μη γνωρίζει              

διακοπή, όμως όλα αυτά δεν μπορούν να μου προσφέρουν εξιλέωση για τις αμαρτίες, Εσύ             

πρέπει να σώσεις και μόνο Εσύ.

Το βλέπετε όλο και περισσότερο, δεν είναι έτσι αδέλφια; Ότι το πρόβλημα μ' αυτόν              

τον κόσμο δεν είναι οικονομικό, δεν είναι εκπαιδευτικό, δεν είναι περιβαλλοντικό, δεν είναι            

πολιτικό, δεν είναι κυβερνητικό. Το υπέρτατο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η          

αμαρτία. Και, πάντοτε, το υπέρτατο πρόβλημα που πρόκειται ποτέ ν' αντιμετωπίσω είναι η            

αμαρτία. Αυτός είναι ο νούμερο ένα εχθρός. Είναι η αμαρτία, και όλες της οι μορφές. Αυτό               

είναι που έχει γεμίσει τα δικαστήριά μας, και τις φυλακές μας. Αυτό είναι που έχει γεμίσει               

τα νεκροταφεία σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό. Αυτό είναι που έχει μετατρέψει σήμερα              

τον κόσμο σε τόπο καταστροφής, σε εμπόλεμη ζώνη. Όλο το έγκλημα και ο πόνος και τα               

δάκρυα και ο θάνατος και η θλίψη και τα παθήματα και η λύπη και η απώλεια. Όλες οι                 

τραγωδίες οφείλονται στην αμαρτία. Η αμαρτία έχει εισχωρήσει στον κόσμο κι εμείς           



είμαστε κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Κλονίζει τον κόσμο,            

αναγκάζοντας τον ίδιο τον κόσμο να στενάζει. Οι ουρανοί και η γη στενάζουν κάτω από              

το βάρος της αμαρτίας. Κι επομένως, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος δεν είναι κάποιον             

φιλόσοφο. Ο κόσμος δεν χρειάζεται κάποιον δάσκαλο. Δεν χρειάζεται κατ' ανάγκην          

κάποιον δάσκαλο ή κάποιο παράδειγμα. Αυτό που χρειάζεται τούτος ο κόσμος είναι ένα            

σωτήρα. Το όνομά Του θα είναι Ιησούς επειδή θα σώσει. Θα σώσει, θα πάρει επάνω Του τις                

αμαρτίες του κόσμου. κι ακόμη και οι αλλόθρησκοι το γνωρίζουν αυτό, σωστά;

Η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορείς ποτέ να διαπράξεις είναι να μην εκτιμάς το             

Θεό και να μην Τον θεωρείς πολύτιμο. Όλες οι άλλες αμαρτίες προέρχονται απ' εκείνη τη              

μια. Η πρώτη εντολή είναι "Ν' αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου μ' όλη την καρδιά σου, και μ'                  

όλη την ψυχή σου μ' όλη τη δύναμή σου και μ' όλο το νου σου." [Λουκά 10:27] Αυτό είναι                  

το πρώτο κάλεσμα στην κάθε μία ψυχή. Αυτό είναι που, το κάθε κομμάτι της δημιουργίας,              

σε καλεί να πράξεις. Αυτή είναι η ώθηση που δίνει το σύμπαν, ότι ο Θεός θα λατρευτεί                

επειδή Εκείνος είναι ένας ένδοξος Θεός. Κι εκείνο που κάνει τους Χαναναίους τόσο            

κακούς, είναι το γεγονός ότι για τετρακόσια χρόνια δεν έπεσαν, με το πρόσωπο στο             

έδαφος, και να πουν "Σ' αγαπώ Κύριε. Εσύ δημιούργησες τον ήλιο. Εσύ δημιούργησες το             

φεγγάρι. Εσύ δημιούργησες τα παιδιά μου. Εσύ έφτιαξες αυτόν τον ένδοξο κόσμο.           

Συγχώρεσέ με για τις αμαρτίες μου."

Κι εσείς παιδιά, εσείς που έχετε μεγαλώσει μέσα σ' ένα χριστιανικό σπίτι, Ο Λόγος              

είναι κοντά σας. Ο δρόμος της σωτηρίας της ψυχής βρίσκεται κοντά σας αυτή τη μέρα.              

Έτσι λοιπόν, μην πείτε στην καρδιά σας ότι θα πρέπει να περιμένετε μέχρι κάποια             

συγκεκριμένη ηλικία, επειδή μπορείτε να πιστέψετε στο Χριστό τώρα! Αυτή τη στιγμή           

(μπορείτε να πιστέψετε) και να σωθείτε. Κι έτσι στρέψτε το βλέμμα σας σ' Εκείνον τώρα.              

Έχω γίνει αποδεκτός μέσα στην οικογένεια διά μέσου του αίματος του Ιησού Χριστού.            

Αυτό δεν αλλάζει. Η αγάπη Του βρίσκεται επάνω μου. Εκείνος είναι με το μέρος μου.              

Εκείνος είναι μαζί μου κι εγώ είμαι ένας καινούριος άνθρωπος και πραγματικά αγαπώ τη             

δικαιοσύνη. Και δεν χρειάζεται να ζω όπως συνήθιζα να ζω παλιά, και δεν είμαι μόνος. Κι               

έχω εξουσία, επειδή είμαι παιδί του Θεού.

(Ο Κύριος) κατέβηκε απ' εκείνον το θρόνο και μπήκε μέσα στην αμαρτία και τη              

μιζέρια και τα κλάματα κι άγγιξε ανθρώπους που δεν τους είχε ποτέ αγγίξει κανείς και              

μίλησε σε ανθρώπους στους οποίους κανείς δεν είχε ποτέ μιλήσει και μέσα στην πιο             

σκοτεινή Του ώρα, κατέβηκε ακόμη πιο χαμηλά σαν ένα δούλο πάνω σ' ένα σταυρό και              



πέθανε κάτω από την οργή του Θεού. Και δίνοντας τη ζωή Του στο θάνατο, σε τράβηξε               

έξω απ' εκείνον το λάκκο που εσύ είχες σκάψει. Μ' αυτόν τον τρόπο σ' αγάπησε ο Κύριος                

Ιησούς Χριστός. "...έχοντας αγαπήσει τους δικούς Του που ήσαν μέσα στον κόσμο, τους            

αγάπησε σε τέλειο βαθμό."[Ιωάννη 13:1]

Πείτε τους, "κοιτάξτε, αν μονάχα πιστέψετε, γνήσια, ειλικρινά, αληθινά,         

πραγματικά, στοργικά, ολοκληρωτικά, σ' αυτόν τον Αμνό του Θεού, θα διαπιστώσετε ότι           

Αυτός έχει πληρώσει για το δικό σας χρέος της αμαρτίας. Θα διαπιστώσετε ότι Αυτός έχει              

πεθάνει για εσάς. Οφείλουμε να το διακηρύξουμε αυτό παντού. Πείτε σε όλους τα καλά             

νέα, ότι ένας Σωτήρας έχει πεθάνει.


