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Pentru a fi un adevarat credincios, pentru a fi un copil al lui Dumnezeu Fiul Sfant al
lui Dumnezeu a fost parasit de Tatal Sau iar apoi zdrobit de mania pedepsei Tatalui Sau Tu
zici: “O, frate Paul, acum prea ai exagerat.” Nu ati citit Isaia 53:10? “Domnul a gasit cu cale saL zdrobeasca.” Luati o piatra de 4-5 tone si puneti alta deasupra ei. Puneti un graunte de grau
intre ele si vedeti ce iese la capatul celalalt. Ia un baraj inalt de peste 160.000 km si lat de mai
bine de 160.000 km si lasa-l sa se despice in fata ta, iar in timp ce torentul de apa navaleste
spre tine, spre a te-nvalui si a te distruge, deodata pamantul din fata ta se despica si inghite
toata apa si nici macar o picatura nu-ti stropeste talpile. Tot asa Hristos Si-a ridicat mana spre
cer si a luat El mania lui Dumnezeu, paharul acela mare, si l-a baut tot. Cand a strigat: “S-a
sfarsit!” El l-a intors cu susu-n jos si n-a mai cazut nicio picatura. El a baut mania lui Dumnezeu
si a implinit dreptatea si a potolit mania si astfel Dumnezeu poate fi acum drept si totodata ierta
pacatosul. Aceasta a facut El. Asta a facut El.
Puritanii au vorbit mult despre pocainta nu numai de pacate, ci si pocainta de
faptele bune. Imi vei spune: ”Ce vrei sa spui?”

Pocainta este, in adevaratul ei sens, pur si

simplu aceasta: sa renunti la a mai incerca sa te justifici singur, pur si simplu renunti. Vezi ca
absolut fiecare din faptele tale cele mai neprihanite nu sunt decat niste haine manjite si le
detesti si le azvarli la podea si stai asa inaintea lui Dumnezeu si zici:”Daca nu faci ceva pentru
mine, sunt condamnat.” Si crezi. Crezi. Te increzi.
In biserica mea de acasa e un diacon, - o biserica mica in mijlocul unui lan de
porumb - si-l iubesc pe acest om. El umbla cu Dumnezeu de foarte multa vreme. Si el isi
aminteste ca mi-a spus… Odata mi-a povestit despre convertirea lui. A zis: “Eram un om de
treaba, ca oricare altul. Dar pastorul a spus ceva in dimineata aceea si mi-a rascolit inima. Si mam gandit: ”Ce inseamna sa crezi? Ce inseamna “a crede”? ” S-a suit in hambarul lui si se
plimba de colo-colo pana ce – a zis el - in final s-a trezit ca statea cu talpile atarnand pe
marginea hambarului. Statea acolo pur si simplu si mi-a zis: “Deodata, m-am luminat.” A zis

asa: Doamne, ma voi increde, imi voi pune increderea exclusiv, numai in ceea ce a facut Fiul
Tau pentru mine. Si daca insusi lucrul acela, daca ceea ce a facut El pentru mine nu este in
stare sa ma salveze, atunci voi merge in iad, pentru ca eu nu ma voi increde in nimic altceva.
Daca predicatorul acesta ar muri chiar in clipa asta, s-ar duce in cer. Nu datorita
anilor petrecuti prin jungle si prin muntii Anzi din Peru. Nu datorita pietatii, devotiunii sau
studiuluui biblic. Nu datorita afilierii denominationale, botezului sau participarii la Cina Domnului.
Daca as muri chiar acum, as merge in cer deoarece acum doua mii de ani, Fiul lui Dumnezeu
Si-a varsat sangele pentru un astfel de nenorocit. Si aceasta este nadejdea mea, si nadajduiesc
… ca acest fir carmiziu este destul de tare sa ma tina atunci cand ma agat de el spre a sari in
vesnicie. heartcrymissionary.com
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