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Preţul de a nu-L urma pe Cristos Paul Washer Ca întotdeauna, este un mare privilegiu
pentru mine sã fiu aici. În aceastã dimineaţã am o mare bucurie în inima mea. Simt cã o sã
explodez, nu din motivul din care vã gândiţi voi. Azi dimineaţã pe la 4:30 Domnul, cred, m-a
trezit şi s-a ocupat cu mine de câteva vulpi mici care stricau via Domnului, câteva pãcate mici
care nu sunt deloc mici şi mi-a dat un timp minunat ca sã vãd câtã nevoie am de harul Lui şi
sã mã pocãiesc, sã cer iertare şi sã mã bucur de iertarea Lui. Şi ce-i minunat este cã eu umblu
cu Domnul de 26 ani şi dupã timpul meu de pãrtãşie şi dupã ce mã ridicam sã studiez şi lucruri
de felul acesta, am fost copleşit de bucuria din inima mea. Dupã 26 de ani ar fi trebuit sã-mi
dau seama cã este din cauzã cã lucrurile erau aşa cum trebuiau sã fie, lucrurile erau aşa cum
trebuiau sã fie. Eu doar Îl laud pe Dumnezeu pentru Cine este, şi pentru cã este atât de bun,
şi pentru cã El lucreazã mereu ca sã ne sfinţeascã, sã ne schimbe, sã ne modeleze. Nu exisã
oameni mari ai lui Dumnezeu. Existã doar oameni mici, slabi, pãcãtoşi ai unui Dumnezeu mare
şi plin de îndurare. Sã nu uitãm asta niciodatã. Noi vorbim despre a-L urma pe Cristos cu orice
preţ, dar în aceastã dimineaţã voi predica despre Cristos. Întotdeauna voi începe orice lucru cu
El pentru cã nu are sens sã merg undeva fãrã sã încep cu El. Dar unele lucruri la care ne vom
gândi, probabil aceastã sãptãmânã vor fi, ei bine, preţul de a-L urma pe Cristos. Dar te-ai gândit
vreodatã la preţul de a nu-L urma pe Cristos? Te-ai gândit vreodatã cât de mult ai pierdut în
aceastã viaţã pentru cã te-ai dat vanitãţilor lumii acestea şi nu te-ai dat lui Cristos şi sã-L urmezi
pe El. Alte lucruri pe care le vom lua în considerare sunt acestea: cã viaţa şi misiunea creştinã
sunt supranaturale. Cântecele pe care le-am cântat astãzi, eu am fost de acord cu fiecare
dintre ele şi au fost minunate şi ele încearcã sã vã mişte sã ajungeţi la oameni. Îmi pare rãu dar
aceasta nu este suficient. Nu se va întâmpla asta. Un cântec n-o va face. Trebuie sã fii umplut
cu Duhul Sfânt, umplut cu Duhul Sfânt şi atunci mãrturia nu va fi o lucrare. Va fi o revãrsare a
acelei mãreţe puteri ce se mişcã înãuntrul tãu.
Vã voi spune aceasta. Vã voi spune anumite lucruri şi pânã vã voi da o explicaţie veţi
crede cã sunt carismatic. Dar vã voi spune ceva. Doar pentru cã sunt erezii de toate felurile
în ce priveşte persoana Duhului Sfânt nu înseamnã cã le voi permite sã îmi ia slujirea Duhului
Sfânt de la mine. Ştiu aceasta. Nu poţi respira fãrã de plinãtatea Duhului Sfânt. Nu-I poţi sluji lui

Cristos fãrã plinãtatea Duhului Sfânt şi sunt mii de cântece care cautã sã-ţi mişte inima sã faci
ce-i drept. Dar nu poţi face şi nu vei face ce-i drept decât dacã eşti umplut cu Duhul Sfânt. Astai tot.
Dar în aceastã dimineaţã noi vom vorbi mult despre Cristos... despre Cristos. Sã
deschidem Bibliile la 2 Corinteni 5:21. „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pãcat, El L-a fãcut pãcat
pentru noi, ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în El.” Unora dintre cei mai mari teologi
de-a lungul istoriei Bisericii, le-a fost fricã sã atingã acest pasaj. Ce înseamnã aceasta? Cã
acel pe care L-a vãzut Isaia în templu, Acel cãtre care îngerii strigau „Sfânt, sfânt, sfânt”, pe
acel lemn, El care n-a cunoscut pãcat, fusese fãcut pãcat în locul nostru. Aceasta trebuie voi
sã înţelegeţi. Trebuie sã înţelegeţi acest lucru. Chiar sã încep un text ca acesta, permiteţi-mi
sã spun urmãtorul lucru. Dacã inima ta rãtãceşte, trebuie sã cazi cu faţa la pãmânt chiar acum
şi sã plângi cã un pasaj ca acesta poate fi citit despre Cristos care te-a rãscumpãrat şi tu eşti
încã nepãsãtor. Dacã dupã un timp vei gândi cã insist prea mult asupra acestei probleme, sã
ştii cã inima ta nu este ok şi trebuie sã te pocãieşti. Nu existã un mesaj mai mare, nici gând
mai mare decât acela ce a fãcut Cristos pentru noi la cruce. Şi dacã aceasta nu te mişcã, este
pentru cã inima ta este moartã. E posibil sã ai religie. E posibil sã fii evanghelic. E posibil sã te
fi rugat rugãciunea pãcãtosului de o mie de ori, dar eu te asigur, tu nu-L cunoşti pe Dumnezeu.
Deci vom vorbi despre Cristos şi cruce pentru cã aceasta este motivaţia primarã pentru toate.
Dacã ai orice altã motivaţie în viaţa creştinã, în afarã de Isus Cristos atunci eşti un idolatru.
Dacã tu cauţi sã faci ceva pentru cã aşa este corect, pentru cã este moral, pentru cã aceasta
onoreazã o persoanã sau alta, este idolatrie. Tot ce facem, pentru El facem. Şi deci cu cât mai
mult cunoaştem despre El, cu atât mai mult vom fi împinşi, mişcaţi, întãriţi sã-L urmãm pe El.
Avem nevoie sã auzim evanghelia din nou, din nou şi din nou. Ea trebuie expusã şi explicatã,
ea trebuie sã fie crezutã de predicator, ştiind cã el nu are nevoie de alt mijloc – Evanghelia este
suficientã! Evanghelia este singurul mesaj ce poate mântui! El trebuie sã ştie cum sã o expunã,
iar apoi trebuie sã ştie cum sã cheme oamenii la Cristos, nu prin a-i ruga sã repete o rugãciune,
ci poruncindu-le cu autoritatea lui Dumnezeu ca sã se pocãiascã şi sã creadã Evanghelia!
Aşadar noi întotdeauna trebuie sã începem o organizaţie misionarã sau o conferinţã
despre misiune cu mesajul Evangheliei. Sunt şocat la câte conferinţe merg. Aud despre cum
trebuie sã predicãm celor pierduţi şi este adevãrat, cum lumea are nevoie de un Mântuitor şi
este adevãrat. Aud despre statistici şi metodologii. Dar e putred în cea mai mare parte. Ce
avem noi nevoie este sã înţelegem mesajul, singurul mesaj care are puterea de a mântui.
Acum sã privim la textul nostru. „ Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pãcat [Dumnezeu] L-a fãcut
pãcat pentru noi, ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în El.” Acum vreau sã vã gândiţi la

aceasta şi sã vã gândiţi adânc. El n-a cunoscut nici un pãcat. Vedeţi miracolul aici? Vreau sã
gândiţi în felul acesta. N-a existat niciodatã - şi pentru acei predicatori care credeau cã au ajuns
la perfecţiunea fãrã pãcat sau acei creştini care cred cã ei nu pãcãtuiesc niciodatã, doar sã
le spuneţi aşa. N-a existat niciodatã un moment în viaţa ta ca şi pãgân sau ca şi creştin, n-a
existat niciodatã un moment în viaţã sã-L fi iubit pe Dumnezeu aşa cum ar trebui El sã fie iubit.
Odatã m-a întrebat cineva: „Care este cel mai mare pãcat?” I-am rãspuns, „Pãi,
niciodatã nu m-am gândit aşa la asta. Cred cã trebuie sã mã gândesc.” Am meditat pentru
un moment şi apoi am spus, „Pãi, cred cã cel mai mare pãcat ar fi sã încalci cea mai mare
poruncã. Şi cea mai mare poruncã este sã-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tãu cu toatã inima
ta, cu tot sufletul tãu, cu tot cugetul tãu şi cu toatã puterea ta.” Sunt astãzi aici ca sã vã spun
cã tu niciodatã nu ai fãcut asta, nici o singurã datã. Şi totuşi.. Acum ascultaţi-mã. N-a existat
niciodatã un moment ca Cristos sã nu-L fi iubit pe Domnul Dumnezeul Sãu cu toatã inima Sa,
cu tot sufletul Sãu, cu tot cugetul Sãu şi cu toatã puterea Sa. Aceasta duce ascultarea la un
nivel total nou, nu-i aşa? Aceasta duce perfecţiunea fãrã de pãcat la un nivel total nou. N-a
existat niciodatã, nici un gând, nici o faptã în care El sã nu-L fi iubit pe Domnul Dumnezeul Sãu
cu fiecare fibrã a fiinţei Sale. Deci când se spune cã El n-a cunoscut nici un pãcat, oau! N-a
existat nici un moment sau nici o faptã în viaţa ta unde tu sã fi fãcut totul, sã fi gândit totul, sã
fi spus totul pentru gloria lui Dumnezeu. Şi totuşi n-a existat niciodatã nici un moment în viaţa
Cãpeteniei salvãrii tale ca El sã nu fi fãcut tot ce a fãcut pentru gloria lui Dumnezeu. Natura
miraculoasã a vieţii lui Cristos, din momentul când s-a nãscut pânã în clipa morţii sale El La iubit pe Domnul Dumnezeul Sãu cu toatã inima Sa, cu tot sufletul Sãu, cu tot cugetul Sãu şi
cu toatã puterea Sa. Şi tot ce fãcea El, fie cã mânca sau bea, El fãcea totul spre slava Tatãlui
Sãu. Este de-ajuns acum sã nu facem altceva pentru urmãtoarele 7 zile decât sã stãm aici şi
sã cugetãm la ce am spus deja. Este suficient adevãr şi mãreţie în ce tocmai am auzit ca sã
ne motiveze sã ieşim în lume şi sã facem misiune de un milion de ori. Mãreţia, supremaţia,
excelenţa Omului Isus Cristos.
Şi acum ne spune aici, „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pãcat, El L-a fãcut pãcat.”
Acum, ce înseamnã aceasta? Ce înseamnã aceasta? Ştii, poţi spune o mulţime de lucruri, dar
poţi sã le explici? Ce înseamnã cã Cristos a devenit pãcat? Înseamnã cã atunci când era pe
lemnul acela El a devenit spurcat, a devenit corupt, cã El în natura Lui, a devenit în persoana
Sa ceva groaznic, ceva detestabil, ceva pãcãtos? Ce înseamnã cã El a fost fãcut pãcat? Ei
bine, gãsim rãspunsul în acelaşi text, priviţi în versetul 21. „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un
pãcat, El L-a fãcut pãcat pentru noi, ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în El.” Cum a
devenit Cristos pãcat? Cum a fost El fãcut pãcat? Ei bine, cum suntem sau cum devenim noi

neprihãniţi când credem în Evanghelie? Iatã rãspunsul vostru. Clipa în care o persoanã crede în
Evanghelie, el nu devine o fiinţã neprihãnitã. Adicã, în clipa când au crezut, natura lor, întreaga
lor fiinţã nu este atât de transformatã încât ei devin perfect neprihãniţi ca şi fiinţã şi nu mai
pãcãtuiesc niciodatã. Nu aceasta ne învaţã Biblia. Nu ni se administreazã un fel de har special
care ne ridicã deasupra pãcatului. Deci, în clipa în care ai crezut în Cristos, tu n-ai devenit o
fiinţã neprihãnitã şi pot sã ţi-o dovedesc. Tu încã mai pãcãtuieşti. Ceea ce s-a întâmplat este cã
în clipa în care ai crezut în Cristos tu ai fost declarat neprihãnit în mod juridic sau legal, în faţa
tronului lui Dumnezeu. A fost o declaraţie legalã înaintea tronului lui Dumnezeu. Tu eşti
neprihãnit nu bazat pe propria virtute, nici bazat pe propriul merit, dar bazat pe virtutea şi
meritul altuia, ale lui Isus Cristos Domnul. Deci crezând în Cristos noi devenim în mod legal
declaraţi neprihãniţi în faţa tronului lui Dumnezeu şi – iatã cuvântul principal – Dumnezeu ne
trateazã ca pe nişte oameni neprihãniţi, perfect neprihãniţi în Cristos. Deci acum înţelegem cum
a fost El fãcut pãcat. Când Isus Cristos a fost pe acea cruce, natura Lui n-a devenit stricatã. El
nu a devenit o fiinţã coruptã sau groaznicã. Ci I-au fost atribuite pãcatele noastre. Şi în faţa
tronului lui Dumnezeu El a fost considerat, declarat vinovat şi a fost tratat de Dumnezeu ca fiind
vinovat. El întotdeauna a fost, este şi va fi Mielul imaculat al lui Dumnezeu. Dar pe acel lemn
pãcatele oamenilor Sãi I-au fost atribuite Lui, de la fraza în latinã, „imputare” – „a gândi” sau „a
considera”. El a fost declarat legal vinovat şi atunci Dumnezeu L-a tratat pe El aşa cum un
Dumnezeu drept trebuie sã trateze nelegiuirea şi aceasta este înspãimântãtor. Şi iatã deci ce
înseamnã. Vreau sã vã gândiţi la ceva. Este un exemplu comun, vulgar, dar este cel mai bun pe
care l-am putut gãsi. Doar gândiţi-vã pentru un moment. Este ceva pentru un pãcãtos care îl
urãşte pe Dumnezeu sã stea înaintea scaunului de judecatã al lui Dumnezeu în calitate de
vinovat şi sã fie tratat ca şi vinovat. Este mai înspãimântãtor decât se poate spune în cuvinte.
Dar este cu totul altceva atunci când Sfântul Fiu al Dumnezeului Celui viu stã atârnat înaintea
Tatãlui, şi Tatãl sã-L declare vinovat si sã-l trateze ca pe un infidel, ca pe un încãlcãtor de lege,
ca pe un criminal. Aţi auzit ce absurditate spun despre Dumnezeu cã El a creat oamenii pentru
cã se simţea singur. Dumnezeu nu a creat oamenii pentru vreo nevoie. El a creat oamenii din
revãrsarea abundenţei Lui, şi nu din lipsã de ceva. Şi El nu era singur pentru cã în cadrul
Trinitãţii noi avem relaţia eternã şi glorioasã dintre Tatã şi Fiu. Fiul fiind întotdeauna desfãtarea
Tatãlui, Ei neavând nevoie de absolut nimeni şi nimic în afarã de Ei înşişi. Ei nu aveau nevoie
de cer. Ei nu aveau nevoie de pãmânt şi Ei nu aveau nevoie nici de înger, nici de om, ci de
aceastã unitate perfectã. Ca apoi pe acel lemn al crucii aceasta sã fie ruptã... aceasta sã fie
ruptã.
Gândiţi-vã pentru un moment. Sã zicem cã douã dintre femeile de aici care sunt

foarte evanghelistice şi foarte evlavioase şi sã le pese de alte suflete, ele merg în Detroit sau
Chicago sau undeva într-o regiune metropolitanã şi ele decid sã împãrtãşeascã Evanghelia
prostituatelor. Deci, în timp ce ele împãrtãşesc unui grup de prostituate împietrite vine poliţia cu
o dubã, adunã toate prostituatele şi le aruncã în dubã şi din cauzã cã surorile noastre dragi erau
acolo printre ele sunt şi ele aruncate în dubã cu celelalte. Acum, prostituatele împietrite, ele vor
râde, vor chicoti, vor spune glume acolo în dubã. Au mai trecut prin aceasta de un milion de
ori. Nu e o problemã asta pentru ele. Pe când surorile noastre dragi stau acolo înspãimântate
aproape pe punctul de a le fi greaţã şi a vomita, simţindu-se oribil, dorind sã moarã, sã se
ascundã, sã scape de acolo. Ele ajung la sediul poliţiei şi acolo li se ia datele, amprentele, sunt
tratate dur. Fetele toate stau acolo în celulã râzând şi vorbind între ele cât de repede vor ieşi
afarã. Dar cele douã creştine stau acolo, din nou, aproape nefiind în stare sã respire, atât de
pline de ruşine, atât de pline de vinovãţie, atât de pline de asemãnarea cu rãul. Este ceva ce ele
nu cunosc. Nu este ceva obişnuit pentru ele.
Acum, aşa dupã cum am spus aceasta este o ilustrare jalnicã, dar tu şi cu mine
am fost nãscuţi ca nişte creaturi care beau nelegiurea ca pe apã, distrându-se în pãcat şi
fãlindu-se cu asta. Nu, nu mai putem înţelege ticãloşia, rãutatea pãcatului nostru aşa cum nici
peştele nu mai înţelege cã este ud. Dar Cristos care n-a cunoscut nici un pãcat a fost fãcut
pãcat. Noi, înainte de a ajunge sã-L cunoaştem pe Cristos trãiam sub mânia lui Dumnezeu
pânã într-acolo încât apostolul Pavel ne-a numit copii ai mâniei. Cristos n-a cunoscut altceva
decât onoarea Tatãlui, n-a ştiut altceva decât cã „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi
gãsesc plãcerea” şi totuşi pe acel lemn totul s-a schimbat. Totul s-a schimbat. Acum, vreau sã
priviţi la câteva lucruri. Am adus de fapt astãzi nişte notiţe pentru cã este atât de ... este un
lucru complicat. Şi vreau sã vedeţi. Este foarte important. Cristos a purtat pãcatul nostru şi
Cristos a devenit blestem. Şi vei spune: „Da frate Paul, ţi-am ascultat câteva predici de ale tale,
tu predici despre asta.” Nu, noi vom merge mult mai adânc. Cred cã atunci când am fost aici doi
ani în urmã am vorbit ceva asemãnãtor, dar acum vom merge mai departe. Cristos a devenit
blestem pe lemnul acela. Dupã cum Scriptura spune: „Blestemat este oricine nu stãruie în toate
lucrurile scrise în cartea Legii, ca sã le facã.” Eşti sub blestem. Ca sã fii rãscumpãrat de sub
blestem, Cristos a trebuit sã sufere blestemul în locul tãu. El a trebuit sã devinã blestem. Cristos
ne-a rãscumpãrat de sub pedeapsa Legii, devenind un blestem în locul nostru. Acum, ce e
aceea blestem? Este total opusul binecuvântãrii. Şi ce vreau sã fac eu astãzi, vreau sã discut şi
binecuvântãrile şi sã le întorc cu capul în jos, sã vã arãt opusul binecuvântãrii şi vreau sã discut
şi despre blesteme şi sã vã arãt cã fiecare blestem în toatã Biblia a cãzut peste capul Fiului lui
Dumnezeu când El se afla pe acel lemn. Orice blestem care ar fi trebuit sã cadã şi sã

zdrobeascã încãlcãtorul legãmântului – adicã pe tine şi pe mine – dar ca sã ne scape, a trebuit
sã cadã peste El. Deci, în primul rând, dacã vrei sã ştii ceva despre blestem atunci gândeşte-te
la ceva despre binecuvântare.
Unul dintre cele mai minunate pasaje despre binecuvântare pe care îl avem din toatã
Scriptura se gãseşte în Fericirile din Matei 5. Dar vreau sã le schimb puţin. Le ştiţi: „Ferice
de cei sãraci în duh, cãci a lor este Împãrãţia cerurilor! Ferice de cei ce plâng, cãci ei vor
fi mângâiaţi!” Şi aşa mai departe... Ei bine, le vom suci puţin şi vreau ca voi sã realizaţi cã
aceasta a cãzut peste Cristos. Confom capitolului 5 din Matei, celor fericiţi li se dã Împãrãţia
cerurilor, dar celor blestemaţi li se refuzã intrarea. Cei binecuvântaţi sunt destinatarii comfortului
divin. „Ferice de cei ce plâng, cãci ei vor fi mângâiaţi!” Dar cei blestemaţi sunt ţintele mâniei lui
Dumnezeu şi tot aşa a fost şi Cristos. Cei binecuvântaţi sunt satisfãcuţi, pe când cei blestemaţi
mor mizerabili şi chinuiţi. Cei binecuvântaţi primesc îndurare. Cei blestemaţi sunt condamnaţi
fãrã milã. Cei binecuvântaţi Îl vor vedea pe Dumnezeu. Cei blestemaţi sunt izolaţi de prezenţa
Lui. Cei binecuvântaţi sunt fii şi fiice de Dumnezeu, iar cei blestemaţi sunt renegaţi în dizgraţie.
Iatã ce a cãzut asupra lui Cristos.
Ascultaţi-mã. Ascultaţi atent. Dacã puteţi învãţa un singur adevãr din tot ce s-a vorbit
sãptãmâna aceasta, atunci sã învãţaţi cuvintele acestea: Singurul mod prin care ai putut fi
binecuvântat în ceva este pentru cã El a murit fiind blestemat în toate. Aceasta dã un nou
sens atunci când eşti întrebat: „Cum eşti?” Şi tu rãspunzi: „Binecuvântat!” Ei bine, în timp ce
tu gândeşti binecuvântat, sã-ţi laşi buzele sã tremure o clipã pentru cã tu eşti binecuvântat din
cauzã cã El a murit blestemat. Cum putem noi învãţa atât de repede sã ne jucãm la vârsta
aceasta superficialã a noastrã, învãţãm sã ne jucãm „bile” cu diamantele lui Dumnezeu. Acea
binecuvântare a ta cu care te lauzi tu atât de mult şi pe bunã dreptate, gândeşte-te la preţul
ei de fiecare datã când o rosteşti. Gândeşte-te la preţ. S-a efectuat o tranzacţie. Acum eşti
binecuvântat, şi doar pentru cã El a fost blestemat.
Acum, este o ilustrare a ceea ce înseamnã sã fii blestemat pe care o folosesc de ani
de zile. Nu gãsesc alta mai bunã. Şi este aceasta. Sã spui cã cineva este sub blestemul legii,
blestemul lui Dumnezeu pentru pãcatul lor trebuie sã spunã aceasta. Cã ultimul lucru pe care
persoana blestematã îl va auzi când va face primul pas în iad va fi cã toatã creaţia se va ridica
şi-L va aplauda pe Dumnezeu pentru cã Dumnezeu a scãpat pãmântul de ea. Vedeţi, iatã de
ce nu mai este putere mare în predicarea Evangheliei pentru cã ne este prea fricã sã spunem
lucruri de genul ãsta. „Legaţi, afarã cu ei, spre distrugere veşnicã!” Şi totuşi Cristos ne-a
rãscumpãrat de sub blestem prin faptul ca l-a luat asupra Lui. Astfel, el a suferit în afara porţilor
oraşului.

Acum, vreau sã fac ceva. Am mers în legãmântul cel vechi, în legea mozaicã şi
în blesteme şi le-am evidenţiat ca tu sã înţelegi cã dacã aceste blesteme ar fi fost sã fi cãzut
asupra încãlcãtorului legãmântului – tu ai fi fost acela. Şi vreau sã vã arãt cum aceste blesteme
în loc sã cadã asupra ta, au cãzut asupra singurului care a pãstrat legãmântul şi care este
Mesia, Domnul Isus Cristos. Acum în cartea Legii noi descoperim cã lui Moise i s-a spus sã
împartã poporul lui Dumnezeu şi ei sã stea pe doi munţi diferiţi. Acei ce stãteau pe muntele
Ebal sã rosteascã toate blestemele lui Dumnezeu peste cei ce au încãlcat poruncile, acei ce nau împlinit Legea. Iar acei ce stau pe muntele Garizim sã rosteascã binecuvântarea care
trebuie sã cadã peste cei ce pãstreazã legãmântul. Sã ne uitãm la aceste blesteme, dar în timp
ce se aplicã lui Isus Cristos când ne purta pãcatele noastre pe acel lemn. El se aflã pe cruce şi
strigã, o afirmaţie atât de importantã care este transliteratã pentru noi, „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pãrãsit?” Şi rãspunsul din cer de la tronul Tatãlui este
acesta: „Domnul, Domnul Dumnezeu atotputernic te blestemã!” Cristos se uitã în sus şi
strigã, „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pãrãsit?” Nici un rãspuns de
consolare, ci doar aceasta: „Domnul Dumnezeul Tãu te blestemã.” Şi apoi continuã. Literal,
acestea sunt toate blestemele. Judecata divinã a privit în jos la Cristos şi în timp ce El atârna pe
acel lemn şi spune: „Domnul trimite peste tine blesteme, confuzie, mustrare pânã când eşti
distrus şi mori repede. Domnul te loveşte cu nebunie şi cu orbire şi cu tulburare de inimã şi tu
vei bâjbâi pe întuneric ziua în amiaza mare.” Te-ai întrebat vreodatã oare de ce s-a întunecat
atât de mult atunci la ora aceea? „Vei rãtãci pe la amiazã ca un orb în întuneric şi nimeni nu te
va salva. Dumnezeu gãseşte plãcere în a te face sã pieri şi sã te distrugã şi vei fi smuls din
pãmânt. Vei fi blestemat în cetate şi vei fi blestemat pe câmp. Vei fi blestemat la venirea ta, şi
vei fi blestemat la plecarea ta. Cerul deasupra capului tãu va fi de aramã, şi pãmântul sub tine
va fi de fier. Vei fi de pominã şi de râs printre toate popoarele. Toate blestemele acestea vor
veni peste tine, te vor urmãri şi te vor ajunge pânã vei fi nimicit, pentru cã n-ai ascultat de glasul
Domnului, Dumnezeului tãu, pentru cã n-ai pãzit poruncile Lui şi legile Lui, pe care ţi le-a dat.”
Acum gândiţi-vã puţin la aceasta. Singurul care a pãzit legãmântul Mesia Domnul Isus Cristos,
când a luat asupra Lui pãcatul, a fost tratat ca singurul vinovat şi singurul care a pãzit Legea
este acum tratat ca şi singurul care a încãlcat Legea. Şi toate blestemele Legii de la tronul lui
Dumnezeu s-au revãrsat asupra capului Sãu.
Permiteţi-mi sã continui cu blestemele Legii. În timp ce Cristos purta pãcatul
nostru la Calvar El era blestemat ca un om care şi-ar fi fãcut un idol în ascuns. În aşa fel L-a
tratat Tatãl. El a fost blestemat ca şi unul care şi-ar fi dezonorat Tatãl sau mama, ca unul care
mutã hotarele aproapelui sãu sau ca cel care îl va face pe un orb sã rãtãceascã pe drum. El a

fost blestemat ca unul care se atinge de dreptul strãinului, orfanului şi vãduvei. El a fost
blestemat ca unul care se face vinovat de orice manierã a imoralitãţii şi perversiunii, care îşi
loveşte aproapele lui în ascuns sau ca cel care primeşte un dar ca sã verse sângele celui
nevinovat. El a fost blestemat ca acel care nu împlineşte cuvintele Legii acesteia, şi care nu le
face. Vreţi sã vorbim despre suferinţele lui Cristos? Sã devenim romantici în timp ce vorbim
despre coroana de spini şi despre biciul ce-I lovea spatele. Tu nu înţelegi crucea. Aceea nu
este durerea crucii. Durerea crucii nu este ceea ce I-au fãcut oamenii mici unui Cristos puternic.
Durerea crucii este ceea ce I-a fãcut Dumnezeu Tatãl singurului Lui Fiu. Unii dintre voi probabil
niciodatã n-aţi auzit o aşa predicã. Şi totuşi pretindeţi a fi predicatori ai Evangheliei,
conservatori, cu principii şi toţi ceilalţi termeni. Aceasta este adevãrata cruce. Este un pasaj în
Proverbe care spune: „Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboarã rândunica, aşa nu
nimereşte blestemul neîntemeiat.” Atunci cum toate aceste blesteme cad asupra lui Cristos,
acel pe care Isaia Îl numeşte Vlãstarul? Nu era nici o pricinã în El. Nici mãcar duşmanii Lui nu
gãseau un motiv pentru care sã-L condamne. Pentru cã El stãtea, precum bãtrânii predicatori
baptişti obişnuiau sã spunã, El stãtea în locul tãu de judecatã. El purta vina ta. El fusese
condamnat de Dumnezeul Sfânt aşa cum trebuiai sã fii tu, pentru ca judecata sã fie corectã,
potolind mânia lui Dumnezeu şi fãcând posibil ca un Dumnezeu sfânt şi drept sã ierte oamenii
nelegiuiţi şi totuşi sã rãmânã sfânt şi drept. Acum, vreau sã mergem pentru un moment, sãrind
peste câteva notiţe. Psalmul 32. Permiteţi-mi sã vi-l citesc. „Ferice de cel cu fãrãdelegea iertatã,
şi de cel cu pãcatul acoperit! Ferice de omul, cãruia nu-i ţine în seamã Domnul nelegiuirea, şi în
duhul cãruia nu este viclenie!” Sã mergem la cruce şi sã întoarcem puţin textul. Pãcatul I-a fost
atribuit lui Cristos. „Ferice de cel cu fãrãdelegea iertatã, şi de cel cu pãcatul acoperit! Ferice de
omul, cãruia nu-i ţine în seamã Domnul nelegiuirea, şi în duhul cãruia nu este viclenie!” Dar pe
cruce pãcatul I-a fost atribuit Lui Cristos. El a fost expus în faţa Lui Dumnezeu şi oştirii cereşti.
El a fost afişat în faţa oamenilor. Nelegiuirea ta pe care a purtat-o nu I-a fost iertatã, ci El a fost
zdrobit sub mânia Dumnezeului atotputernic. Iatã ce s-a întâmplat. În reînnoirea legãmântului
mozaic în Moab este un pasaj foarte, foarte important care explicã ce se va întâmpla celui care
nu pãzeşte toate cuvintele scrise în cartea Legii ca sã le împlineascã. Şi iatã ce spune, vreau sã
ascultaţi. „Ci atunci mânia şi gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate
blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, şi Domnul îi va şterge numele de sub
ceruri.”
Acum fiţi atenţi aici: „Domnul îl va despãrţi, spre pieirea lui, din toate seminţiile lui Israel,
şi-i va face dupã toate blestemele legãmântului scris în aceastã carte a Legii.” Cel care a
încãlcat legãmântul trebuia sã fie izolat şi toate blestemele sã cadã asupra lui. Dar cei care au

încãlcat legãmântul sunt salvaţi acum pentru cã singurul care a pãzit Legea şi legãmântul care
a mers vreodatã pe aceastã planetã a fost izolat în locul lor. Şi toatã ura feroce a lui Dumnezeu
împotriva rãului a cãzut asupra Fiului lui Dumnezeu care a stat în locul oamenilor Sãi. Vã
amintiţi – sper cã da – în Numeri 6, binecuvântarea preoţeascã? Haideţi s-o citim. Deschideţi
împreunã cu mine la Numeri 6, versetul 24. „Domnul sã te binecuvânteze, şi sã te pãzeascã!
Domnul sã facã sã lumineze Faţa Lui peste tine, şi sã Se îndure de tine! Domnul sã-Şi înalţe
Faţa peste tine, şi sã-ţi dea pacea!” Una dintre cele mai mari întrebãri teologice şi filozofice din
toatã Scriptura este aceasta. Dacã Dumnezeu e bun, El nu poate face asta. Dacã Dumnezeu
e drept, El nu poate face asta. De ce? Pentru cã noi suntem nelegiuiţi şi un Dumnezeu drept
trebuie sã acţioneze pe bunã dreptate cu noi. Uneori când vorbesc la o universitate ştiu deja ce
au împotriva mea şi ştiu cã ei cred cã mã voi ridica şi voi începe sã vorbesc despre dreptate şi
sfinţenie şi mânie. Şi toate aceste lucruri şi ei aşteaptã sã dezbatã, sã ţipe sã strige. Deci stau
în picioare în faţa auditoriului şi le spun. „Aveţi o mare problemã.” Şi ştiu ce gândesc toţi. „Da,
avem aceastã mare problemã din cauza concepţiei tale puritane despre Dumnezeu.” „Nu,
aveţi o mare problemã, o problemã terifiantã. Şi este aceasta – cã Dumnezeu este bun.” Şi
deja le vãd ochii: „Ei bine, şi care-i problema aici?” Ei, problema aici este aceasta. El e bun,
iar voi sunteţi rãi. Şi pentru cã El e bun şi iubitor El trebuie sã facã faţã unor oameni rãi şi fãrã
dragoste cum sunteţi voi. Vedeţi, deci cum poate Dumnezeu sã rosteascã o binecuvântare ca
aceea peste poporul lui Israel? Cum poate El sã rosteascã o binecuvântare ca aceea peste
voi? Iatã cum. Pentru cã Dumnezeu a privit la Singurul Lui Fiu pe acel lemn în ziua aceea şi a
zis: „Dumnezeu te blestemã şi te distruge. Dumnezeu Îşi ia lumina prezenţei Lui de la Tine şi te
condamnã. Domnul Îşi întoarce faţa de la tine şi te umple de suferinţã.”
Acum, sã vorbim puţin despre mânia lui Dumnezeu. Predicatore, am auzit mii de predici
de Paşte şi majoritatea mã fac sã-mi fie rãu pentru cã vorbesc mult şi o ţin într-una despre
coroana de spini şi despre biciuirea de pe spate şi despre cuiele din palme şi despre suliţa din
coastã şi o ţin tot aşa despre suferinţa fizicã a lui Isus Cristos. Cristos a suferit fizic. Aceasta a
fãcut parte din rãscumpãrare. Era necesar. Noi a trebuit sã fim salvaţi printr-o jertfã sângeroasã.
Dar dacã ar fi sã te opreşti aici, atunci nu i-ai învãţat nimic pe oameni despre cruce! Nimic!
Pentru cã eu am spus de un milion de ori... Durerea crucii nu e doar ce I-au fãcut oamenii Lui
Cristos. Este ce I-a fãcut Dumnezeu Fiului Sãu. El e în grãdinã şi strigã de trei ori: „Depãrteazã
de la Mine paharul acesta, depãrteazã de la Mine paharul acesta, depãrteazã de la Mine
paharul acesta.” Am auzit predicatori spunând cã aceasta e crucea romanã, acesta e gârbaciul
cu nouã cozi, cã este aceasta şi cealaltã... Permiteţi-mi sã vã întreb ceva. Aţi citit istoria
bisericii? Ei bine, dacã aţi citit-o atunci înţelegeţi cã pentru urmãtoarele secole dupã moartea şi

învierea lui Mesia au fost nenumãraţi creştini care au murit pe cruce. Chiar crucificaţi cu capul
în jos. Acoperiţi în petrol şi smoalã, dânduli-se foc ca sã serveascã drept felinare pe strãzile
Romei. Şi istoria ne spune cã majoritatea acelor creştini mergeau la rãstignire cântând imnuri
de bucurie şi bucurându-se cã pot îndura aceeaşi moarte ca şi a Domnului lor. Acum, îmi vei
spune tu cã un grup de mici creştini muritori erau mai curajoşi şi mai neînfricaţi decât Cãpetenia
salvãrii lor? Îmi vei spune cã Cristos tremura la biciul roman? El râdea de legiunile romane! Ce
era în pahar?
Niciodatã n-o sã uit cum ei predau odatã la o minunatã şcoalã clasicã reformatã şi leam spus: „Astãzi voi preda despre ispãşire.” M-au rugat, mi-au spus sã predau întreg corpului
studenţesc. Le-am spus: „Ei bine, voi preda despre ispãşire, cine vine?” Şi mi-au spus: „De la
grãdiniţã pânã la clasa a 12-a.” Am spus: „Ok...” Atunci directorul m-a privit şi mi-a zis: „N-o sã
fie nici o problemã”. Deci m-am ridicat şi am început sã predau şi în final am întrebat: „Studenţi,
ce era în pahar? Ce era în pahar?” N-o sã uit niciodatã. O fetiţã de vreo opt sau nouã ani a
ridicat mâna. I-am spus: „Da, dragã.” Ea s-a ridicat, şi-a pus mâna pe bancã şi a zis: „Domnule,
mânia Dumnezeului Cel atotputernic era în pahar.” Din gura copiilor... Ceea ce majoritatea
predicatorilor evanghelici chiar dacã o ştiu niciodatã n-o predicã. Ea ştia foarte clar.
Ascultaţi vã rog. Vreau sã citim din prooroci. „În mâna Domnului este un potir, în care
fierbe un vin plin de amestecãturã. Când îl varsã, toţi cei rãi de pe pãmânt sug, îl sorb şi-l beau
pânã în fund!” Ce era în pahar? Mânia lui Dumnezeu. „Cãci aşa mi-a vorbit Domnul, Dumnezeul
lui Israel: „Ia din mâna Mea, acest potir plin cu vinul mâniei Mele şi dã-l sã bea toate neamurile
la care te voi trimite. Vor bea, şi se vor ameţi şi vor fi ca nişte nebuni, la vederea sabiei, pe care
o voi trimite în mijlocul lor!” Dar era Cristos pe acel lemn care a ajuns sã ia paharul mâniei lui
Dumnezeu din mâna lui Dumnezeu şi l-a bãut în locul oamenilor Lui. Aceasta este Evanghelia.
Imaginaţi-vã pentru moment cã staţi la un sfert de milã de un baraj care are 10 mii mile înãlţime
şi 10 mii mile lãţime, care e umplut pânã la refuz de apã, tu şi sãtucul tãu. Şi dintr-o datã
peretele barajului se rupe şi vine o inundaţie masivã de apã, un potop. Nu conteazã cât de bun
înotãtor eşti, nu conteazã cât de mult rezişti. Nu e nici o speranţã. Cei mai iuţi de picior nu pot
fugi sã se ascundã. Veţi fi zdrobiţi fiecare dintre voi. Şi exact înainte de a ajunge apa în oraş
pãmântul se deschide şi înghite tot potopul acesta imens pânã acolo cã nici mãcar o picãturã
nu-ţi va atinge pantoful. În acelaşi mod mânia lui Dumnezeu venea peste tine şi Cristos S-a
deschis şi a bãut absolut tot ca ţie sã nu-ţi rãmânã nici mãcar o picãturã. Imaginaţi-vã o piatrã
de moarã de 5 tone cu o altã piatrã de moarã de 5 tone deasupra ei. Fiecare întorcându-se
împotriva celeilalte şi dintr-o datã tu iei un grãunte de grâu şi-l bagi între aceste douã pietre.
Nici mãcar o secundã, nici o fracţiune de secundã. Închis de presiune, de greutate, acesta

explodeazã. Şi când te uiţi n-a mai rãmas nimic. „Adevãrat, adevãrat, vã spun, cã, dacã
grãuntele de grâu, care a cãzut pe pãmânt, nu moare, rãmâne singur; dar dacã moare (sub
mânia lui Dumnezeu), aduce mult rod.”
Acum vreau sã citez un pasaj şi sã-l interpretez din lucrarea mea favoritã din
toate timpurile, cu excepţia Scripturii, a autorului meu preferat din toate timpurile, care este
John Flavel vorbind despre slava lui Cristos. Vã rog s-o citiţi. Eu nu o pot citi fãrã a plânge. Şi
nici nu pot sã mã gândesc la aceasta şi sã nu dansez. N-am mai vãzut niciodatã o aşa înãlţare
în afarã de Scripturã. Eu numesc aceasta „Târgul lui Dumnezeu.” John Flavel, ceea ce face el e
o descriere a discuţiei din eternitate între Tatãl şi Fiul despre om şi cãderea oamenilor. Iatã
conversaţia lor: „Sã presupunem cã, ” John Flavel spune, „Tatãl Îi spune lui Cristos când
negociazã pentru tine.” Tatãl spune: „Fiul Meu, iatã nişte suflete sãrace şi mizerabile. Ele s-au
distrus complet şi acum îi aşteaptã judecata Mea.” Tu întrebi pe cineva odatã: „Eşti
salvat?” „Da.” „De ce?” „De pãcat.” Nu, nu, dragul meu. Nu pãcatul era cel ce venea peste tine.
Când un om este salvat, este salvat de la Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu venea asupra ta.
Dumnezeu te-a salvat de El, Dumnezeu te-a salvat pentru El şi Dumnezeu te-a salvat prin El. El
a intervenit împotriva propriei Lui justiţii care venea asupra ta. „Pe ei acum îi aşteaptã judecata
mea. Justiţia cere ca cineva sã le achite vina.” Dumnezeu nu poate ierta oricum. Judecata Lui
trebuie sã fie achitatã în primul rând. El spune: „Justiţia cere ca cineva sã le achite vina sau ea
va fi satisfãcutã prin a-i distruge veşnic pe ei. Ce e de fãcut pentru aceste suflete?” Şi atunci
Cristos rãspunde: „O, Tatã, dragostea şi mila Mea pentru ei este atât de mare, cã mai degrabã
aş fi eu responsabil pentru ei ca garanţie a lor, decât ei sã piarã veşnic.” Acum ascultaţi
limbajul: „Adu toate facturile sã vãd ce-ţi datoreazã.” Şi ce spune El? Ştiţi, sunt mulţi oameni
care-şi iau un angajament sã iubeascã şi apoi când devine prea greu, prea costisitor, ei
spun: „Nu, n-am intenţionat niciodatã aşa ceva.” „Nu, nu, a mers prea departe. Nu ştiam ce fac
atunci când mi-am luat acest angajament.” Dar Cristos stã acolo în faţa Tatãlui şi spune: „Adu
toate facturile lor. Sã-Mi arãţi exact tot ce-ţi datoreazã.” Deci atunci când El S-a întrupat, când a
lãsat slãvile divine El ştia foarte bine ce face. Ştia exact cât Îl va costa. El spune: „Adu toate
facturile ca sa vãd ce-ţi datoreazã. Doamne, adu-le pe toate” Este frumos! Este doctrina
justificãrii. „Adu toate facturile lor ca sã nu mai ai nici o socotealã cu ei.” Când te afli în junglã, în
Amazon, un potop poate veni, o ploaie poate sã vinã atât de repede şi sã-ţi umple barca în 5
minute şi te-ai dus la fund! Vezi o furtunã ce vine de-a lungul râului, e teribil, vântul suflã, încerci
sã faci ceva, speri cã înainte de a ajunge la tine se va potoli, se va calma, se va despãrţi, va
pleca în altã direcţie... Şi ceea ce-i spune Tatãl Fiului Sãu este: „Fiule, dacã te angajezi sã faci
asta, sã nu te aştepţi la nici o urmã de cruţare! Întreagã forţã a mâniei şi judecãţii Mele ce

trebuie sã cadã asupra lor va cãdea asupra Ta.” El spune asta: „Dacã va fi sã-i cruţ pe ei, nu te
voi cruţa pe Tine, Fiule!” Fiul rãspunde, „Sunt dispus sã fac asta, Tatã, aşa sã fie. Sã cadã tot
asupra Mea. Eu sunt în stare sã plãtesc şi chiar dacã aceasta aratã ca o pierzanie pentru mine,
chiar dacã sãrãceşte toate bogãţiile mele, îmi goleşte toate comorile, sunt totuşi dispus s-o fac.”
Vreau sã închei cu cartea Genezei. Acolo un bãtrân este testat cu privire la idolii
inimii lui. Dumnezeu se apropie de Avraam şi-i zice: „Ia pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu, pe care-l
iubeşti,” Credeţi cã Dumnezeu încearcã sã ne spunã ceva aici? Credeţi cã poate Dumnezeu ne
aratã ceva mult mai departe aici, pe cineva mult mai glorios decât fiul lui Avraam? Dumnezeu ia zis: „Ia pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria, şi adu-l
ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” Deci bãtrânul se supune. Îşi ia fiul. Şi
este din nou remarcabil. Îi vãd locul în scrierile Vechiului Testament. Vreau sã subliniez faptul
cã se pare cã ceea ce învaţã acest text aici este cã nu existã nici o împotrivire din partea lui
Isaac. Din nou, aratã el ceva mult mai mãreţ aici decât acest eveniment? Acest fiu, singurul fiu
pe care Avraam îl iubea se întinde pe altar şi bãtrânul îşi trage cuţitul acela, probabil îşi pune
mâna pe fruntea fiului sãu şi se lasã în voia lui Dumnezeu. Întinde mâna, ia cuţitul şi aude
urmãtoarele; „Avraame! Avraame! Sã nu pui mâna pe bãiat, şi sã nu-i faci nimic; cãci ştiu acum
cã te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu, pentru Mine.”
Avraam a ridicat ochii şi a vãzut un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. Şi el pune numele
acelui loc „Yahwe”, sau „Iehova Ire”, adicã „Domnul va purta de grijã”. Şi toţi rãsuflã uşuraţi. Ce
sfârşit frumos al acestei povestiri. Existã doar o singurã problemã. Nu e sfârşitul. Este pauza.
Sute de ani mai târziu, sute, sute de ani mai târziu cortina se deschide din nou. Şi acolo stã
atârnat Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul Fiu al lui Dumnezeu, pe care El Îl iubea. Şi
strigã, „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pãrãsit?” Şi Dumnezeu ia cuţitul din
mâna lui Avraam şi-Şi sacrificã singurul Sãu Fiu în locul tãu! Iatã de ce eu când aud predicatorii
aceştia de le TV... Vã rog sã nu credeţi cã sunt un om violent şi cu siguranţã nu sunt nici un
bãrbat puternic. Dar sã nu arãţi niciodatã spre noua ta maşina spunând „Iehova Ire”,
adicã „Domnul poartã de grijã”. Cã îţi voi spune: „Maşina ta sã piarã împreunã cu tine!” Iehova
Ire nu vorbeşte despre a face rost de o maşinã. Vorbeşte despre a face rost de un miel! Domnul
va avea grijã sã facã rost de un miel care trebuie sã moarã sub mânia lui Dumnezeu! Ştiţi cã
Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Avraame! Avraame! Sã nu pui mâna pe bãiat, şi sã nu-i faci
nimic; cãci ştiu acum cã te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tãu, pe singurul tãu fiu,
pentru Mine.” Acum tu şi eu care credem Îi putem spune lui Dumnezeu, „Dumnezeule,
Dumnezeul meu, ştiu cã mã iubeşti, întrucât n-ai cruţat pe Fiul Tãu, pe singurul Tãu Fiu, pe care
îl iubeşti, pentru mine." Misiuni... vã trebuie sã vã înflãcãraţi pentru misiuni... Trebuie sã fiţi

mişcaţi pentru misiuni?... Trebuie sã fii motivat? Sã piarã motivaţia ta împreunã cu tine. Nu-mi
pasã un gram de motivaţie dacã aceasta nu te mişcã la devotament, dacã aceasta nu te mişcã
pentru misiune atunci nimic nu va ajuta inimii tale de piatrã, moarte. Este Cristos! Sã-L
preţuieşti cel mai mult pe Cristos! Lumea are nevoie sã audã adevãrata Evanghelie.
Ştiţi de ce misiunile şi plantarea bisericilor şi creşterea bisericilor şi toate celelalte... atât
de multe sisteme şi idei culturale încoace şi încolo şi relevanţa acestora şi tot acest tãrãboi în
comunitatea evanghelicã... Ştiţi de ce e necesar? Pentru cã oamenii nu mai înţeleg Evanghelia,
chiar acei care trebuie s-o predice. Trebuie sã mergem la tot felul de nãtãrãi mãrunţi şi sã
încercãm sã gãsim ceva putere, sã încercãm sã gãsim vreo relevanţã pentru cã nu cunoaştem
Evanghelia! Oamenii sunt morţi, cu o inimã de piatrã, oamenii Îl urãsc pe Dumnezeu peste tot
în lume. Nu sunt oameni în lumea aceasta sã ne aştepte sã mergem sã le vorbim. Când mergi
acolo şi le spui ei nici nu vor sã audã. Dar tu mergi pentru El şi apoi predicând Evanghelia lui
Isus Cristos, Duhul lui Dumnezeu se coboarã şi învie un mort! Şi astfel El se va alege cu nişte
oameni pentru Sine! El nu va face acest lucru prin a gãsi vreo cheie culturalã sã descuie inima
unui anumit grup de oameni. El o va face prin predicarea credincioasã a Evangheliei. De ce are
nevoie lumea astãzi este de predicatori care predicã Evanghelia din nou şi din nou şi din nou.
Existã vre-un motiv? Ai citit vreodatã? Citeşte te rog, sute, mii de predici de ale lui Spurgeon.
Ştii ce vei gãsi? Când o citeşti pe prima – le vei citi pe toate. El predicã despre un lucru –
Cristos. Nu conteazã ce text are. El mereu se va întoarce la Cristos. Va merge direct înapoi la
cruce, el va merge direct la judecata lui Dumnezeu fiind achitatã şi mânia lui Dumnezeu fiind
potolitã. Vã mai miraţi atunci de ce se zice cã Spurgeon a fost cel mai mare predicator care
a existat vreodatã? Vã spun eu de ce, pentru cã el cunoştea Evanghelia şi aceasta era tot ce
predica el şi nu s-a plictisit niciodatã. Noi nu avem nevoie de mai mulţi misionari. Astãzi în lume
e mai multã misiune decât a existat vreodatã. Tot felul de organizaţii de misiune, tot felul de
misiuni, tot felul de slujiri. Dar câte din toate acestea se ocupã de transmiterea adevãrului biblic,
de învãţãtura Cuvântului lui Dumnezeu la oameni? Dacã ieşi la câmp, nu iei cu tine un sistem
oarecare. Şi nici vreo strategie. Nu iei tot felul de lucruri pe care ei le învaţã ca fiind esenţiale
în misiune astãzi. Îţi iei Biblia cu tine! Mergi în piaţa aceea, deschizi Biblia şi Îl predici pe
Cristos. Şi nu vreo lege modernã contemporanã ce constã din patru reguli, cinci lucruri pe care
Dumnezeu vrea sã le ştii despre Isus. Evanghelie, adevãrata evanghelie! Predicã şi cheamã
oameni la pocãinţã şi cheamã oameni la credinţã şi spune-le aceasta: Cã dovada convertirii
adevãrate este lucrarea continuã a sfinţirii! Aceasta este dovada. Atât de multe de spus, şi atât
de puţin timp şi am luat mult timp de la voi, dar nu-mi pare rãu. Aveţi nevoie de aceasta. Vom
vorbi despre misiuni. Vom vorbi despre a merge. Vom vorbi despre asta. Dar cum îi place soţiei

mele sã spunã, „Ce parte din cuvântul „mergi” nu înţelegi?” De câtã explicaţie aveţi nevoie aici?
Mã rog ca Duhul Sfânt sã coboare în acest loc şi sã-L onoreze pe Cristos. Aceasta mã rog.
Dumnezeu sã vã binecuvinteze.
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