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Sângele lui Abel �i sângele lui Isus 
 
   �i Dumnezeu a zis: „Ce ai f�cut? Glasul sângelui fratelui t�u strig� din p�mânt la Mine”  

(Genesa 4, 10) 
 
   ... de Isus, Mijlocitorul leg�mântului celui nou, �i de sângele stropirii, care vorbe�te mai bine 

decât sângele lui Abel. (Evrei 12, 24) 
 
   Prima v�rsare de sânge omenesc a fost o fapt� îngrozitoare. Dac� atacul sângeros al lui Cain a 
fost planificat sau nu, nu constituie tema noastr� acum, îns� privirea unui cadavru omenesc 
sângerând trebuie s� fi fost ceva nou �i îngrozitor pentru el. El nu a fost c�lit prin citirea 
descrierilor incidentelor din r�zboi sau prin ascultarea relat�rilor despre asasinate; omorârea �i 
uciderea prin lovire erau orori noi pentru omenire �i el, primul criminal, trebuie s� se fi mirat de 
rezultatul loviturii lui �i totodat� s� fi fost plin de griji cu privire la urm�ri. Îl v�d stând lâng� 
cadavru, pentru un moment împietrit de groaz�, însp�imântat la privirea sângelui. Va arunca 
cerul s�ge�i aprinse asupra lui? Va trimite p�mântul îmbibat cu sânge r�zbun�tori rapizi din solul 
lui cuprins de uimire? Ce întreb�ri ar fi trebuit s� fi zvâcnit în sufletul uciga�ului! Dar nimic de 
felul acesta! Sângele cald se scurge într-un �iroi ro�u pe p�mânt �i o mângâiere oribil� vine în 
sufletul p�c�tosului vinovat, când a v�zut c� p�mântul absoarbe sângele. El nu r�mâne într-o 
b�ltoac�, ci p�mântul î�i deschide gura, ca s� primeasc� sângele fratelui s�u �i s�-l ascund�. 
Semne comemorative triste p�teaz� iarba �i coloreaz� p�mântul în ro�u, �i totu�i urma 
îngrozitoare se usuc� �i criminalul simte o bucurie de scurt� durat�. Probabil Cain a mers pe 
drumul lui �i s-a gândit c� fapta lui îngrozitoare a trecut definitiv. El a f�cut-o, �i nu mai putea s-
o refac� la loc; a lovit, s-a eliberat de omul pe care îl ura; sângele s-a scurs în p�mânt, �i prin 
aceasta chestiunea s-a încheiat, �i ea nu mai trebuia s�-i dea b�t�i de cap. În zilele acelea nu era 
nici o ma�in�rie de poli�i�ti �i legi, de judec�tori �i spânzur�tori, �i de aceea Cain nu avea de ce 
s� se team�; era un b�rbat solid, puternic, �i nu era nimeni care s�-l poat� pedepsi, �i nimeni care 
s�-l acuze sau s�-l mustre, cu excep�ia tat�lui �i mamei sale, dar probabil �i ace�tia au fost 
zdrobi�i de necaz �i �tiau foarte bine de p�c�to�enia lor, ca s� mai arate mânie fa�� de întâiul lor 
n�scut. De aceea probabil c� el s-a gândit, c� fapta lui va r�mâne mut�, f�r� grai, a�a c� va putea 
merge mai departe pe drumul s�u, ca �i cum nu s-ar fi întâmplat nimic. 
   Dar nu a fost a�a, c�ci cu toate c� sângele nu a vorbit con�tiin�ei lui împietrite, glasul lui s-a 
auzit în alt� parte. Un glas tainic s-a în�l�at spre cer; el a ajuns la urechile Celui nev�zut �i a 
mi�cat inima drept��ii ve�nice, a�a c� Dumnezeu a rupt perdeaua, care ascunde pe Cel nem�rginit 
fa�� de oameni, S-a ar�tat �i a zis lui Cain: »Ce ai f�cut? Glasul sângelui fratelui t�u strig� din 

p�mânt la Mine.« Atunci a �tiut Cain c� sângele nu poate fi v�rsat la bunul nostru plac, �i crima 
va fi pedepsit�, c�ci în fiecare pic�tur� de sânge scurs� din cel ucis era o limb�, �i ea a fost auzit� 
de Dumnezeu, a�a c� El a intervenit �i a rânduit cercet�ri solemne. 
   Fra�ilor, a fost o fapt� mult mai îngrozitoare, care a avut loc pe Golgota, c�ci acolo nu a fost 
omorât primul om, ci Însu�i Fiul lui Dumnezeu; El, Cel care era Om, dar mult mai mult decât un 
om, El era Dumnezeu devenit Om. Era o fapt� îngrozitoare, când ei, dup� ce L-au dus înaintea 
scaunului de judecat�, L-au condamnat sub jur�mânt fals �i au strigat »R�stigne�te-L! 
R�stigne�te-L!«, au avut curajul s� ia cuiele �i s� bat� în cuie pe lemnul blestemat pe Fiul lui 
Dumnezeu, s�-I înal�e trupul între cer �i p�mânt �i s� priveasc� durerile Lui, care s-au sfâr�it 
odat� cu moartea Lui, �i apoi I-au str�puns coasta, pân� a curs sânge �i ap� din ea. F�r� îndoial�, 
Pilat, care �i-a sp�lat mâinile în ap�, s-a gândit, c� din aceasta nu va rezulta nici o nenorocire. 
C�rturarii �i fariseii au plecat �i au zis: am redus la t�cere vocea care ne acuza. Pe str�zi nu se va 
mai auzi vocea Lui, care striga: »Vai de voi, c�rturari �i farisei f��arnici.« Nu vom mai fi 
deranja�i în f���rnicia noastr� �i în practicile formelor noastre prin prezen�a unui Om sfânt �i 
curat, a c�rui sinceritate simpl� era un repro� aspru îndreptat împotriva noastr�. L-am omorât, L-
am ucis f�r� un motiv bine justificat, dar acum chestiunea s-a terminat. Acest sânge nu va mai 
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avea nici un glas. Ei nu �tiau, c� strig�tul Ierusalimului se în�l�ase deja la cer. »Sângele Lui s� 

cad� asupra noastr� �i a copiilor no�tri!« era notat pe tabla drept��ii, �i în scurt timp 
Ierusalimul a devenit trezoreria suferin�ei �i iadul nenorocirii, c� a�a ceva, cum a fost nimicirea 
lui, nu a mai existat pe p�mânt, �i nici nu va mai fi. Mult mai îmbucur�tor este, c� un alt strig�t, 
mai melodic, s-a în�l�at la cer de pe crucea Golgota. »Tat�, iart�-i!« Sângele lui Abel n-a fost 
f�r� glas; sângele lui Isus n-a fost mut; a strigat în a�a fel, c� a fost auzit la scaunul de domnie 
din cer, �i, Dumnezeu fie l�udat, el a vorbit pentru noi, �i nu împotriva noastr�, nu era un strig�t 
de r�zbunare, a�a cum pe drept ar fi putut s� fie, ci un strig�t de iertare – un alt strig�t decât acela 
al sângelui lui Abel. El nu cerea o r�zbunare mai aspr�, decât aceea pe care Cain a trebuit s-o 
sufere; nu cerea ca noi s� r�t�cim încoace �i încolo pe p�mânt, f�r� odihn�, �i în cele din urm� s� 
fim ve�nic alunga�i dinaintea lui Dumnezeu, s� mergem în iad, ci a strigat: »Tat�, iart�-i!«, �i a 
biruit, �i blestemul a fost îndep�rtat de la noi, �i binecuvântarea a venit la fiii oamenilor. Ne-am 
propus, ca ast�zi s� compar�m vorbirea glasului sângelui lui Abel �i a glasului sângelui lui Isus. 
Amândou� glasurile vorbesc. Aceasta este vizibil. Abel vorbe�te înc�, cu toate c� a murit, spune 
apostolul, �i noi �tim, spre mângâierea noastr� ve�nic�, c� sângele lui Isus vorbe�te înaintea 
scaunului de domnie ve�nic. Fiecare sânge are glas, c�ci Dumnezeu vegheaz� atent, ca s� se 
p�streze glasul lui; sângele oamenilor buni �i drep�i are o vorbire mai cereasc�, dar glasul 
sângelui lui Isus le dep��e�te pe toate �i poart� cununa victoriei între zeci de mii de glasuri. 
 

I. 
 
   În primul rând, sângele lui Isus vorbe�te în general mai bine. 
   Ce a zis sângele lui Abel? Nu era el sângele m�rturiei? 
   Când Abel a c�zut la p�mânt sub loviturile de ciomag ale fratelui s�u, el a depus m�rturie 
despre o religie spiritual�. Cain era amatorul simplei închin�ri la Dumnezeu în exterior; credin�a 
nu î�i avea locul în inima lui. El iubea închinarea la Dumnezeu înso�it� de spectacol �i ceremonii, 
el a ornamentat altarul cu roade �i l-a împodobit cu flori; religia lui era plin� de gust �i elegant�, 
o religie inventat� de el; dar ei îi lipsea o rela�ie spiritual�, smerit�, de credin��, cu Eliberatorul 
f�g�duit. Abel st�tea acolo ca un m�rturisitor al religiei lipsite de podoabe, a religiei credin�ei în 
jertfa promis�. Pe altar era un miel sângerând din cauza unei r�ni de moarte �i a�ezat ca s� fie 
ars; o priveli�te care nu oferea nici o bucurie de gust pl�cut, un lucru de la care iubitorii de 
frumos s-ar fi întors cu groaz�. Abel a ales o astfel de jertf�, deoarece Dumnezeu a ales-o �i 
pentru c� ea era mijlocul potrivit ca s� c�l�uzeasc� credin�a spre adev�ratul ei simbol, spre 
Domnul Isus. În mielul sângerând vedea prin credin�� semnul marii iert�ri a p�catelor înf�ptuite 
de Domnul, care nu putea fi v�zut� în darurile din roadele p�mântului, aduse de Cain, oricât de 
pl�cute ar fi putut fi ele. Abel st� pentru noi pe primul loc dintr-un nor de martori, care to�i au 
depus o m�rturie curajoas� �i au fost gata s-o pecetluiasc� cu via�a lor. El a murit ca martir 
pentru adev�r, marele �i sublimul adev�r, c� Dumnezeu prime�te pe oameni prin credin�a lor. 
Toat� cinstea sângelui martirilor, care vorbe�te a�a de puternic pentru adev�rul pre�ios. Domnul 
nostru Isus, �i El un Martor al credin�ei în Dumnezeu, a vorbit mai bine decât Abel, deoarece el 
avea mai mult de spus �i deoarece El putea s� vorbeasc� dintr-o intimitate mai mare cu 
Dumnezeu. El a fost un Martor mult mai des�vâr�it al adev�rului divin, decât putea Abel s� fie, 
c�ci El a adus via�a �i nemurirea la lumin� �i a vorbit cu ai S�i foarte clar despre Tat�l. Domnul 
nostru Isus Hristos a fost la sânul Tat�lui �i El cuno�tea taina divin�; aceast� tain� a descoperit-o 
fiilor oamenilor în predicile Sale �i apoi a confirmat-o prin sângele S�u. S� nu uit�m, c� cu toate 
c� moartea lui Hristos a fost în primul rând isp��ire pentru p�cat, ea a fost totodat� �i m�rturie 
pentru adev�r, c�ci se spune despre El, c� a fost pus Martor pe lâng� popoare, Cap �i St�pânitor 
al popoarelor, �i c� El a fost un Martir sângerând �i muritor, o dovede�te sângele S�u (aceasta v� 
este clar), un adev�r mult mai deplin, mai luminos  �i mai glorios decât sângele lui Abel. În afar� 
de aceasta: sângele lui Abel vorbe�te bine, deoarece el era dovada credincio�iei. Acest slujitor 
credincios al marelui St�pân a fost credincios, cu toat� împotrivirea fratelui s�u; da, credincios 
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pân� la moarte. Nu se putea spune despre el, a�a cum apostolul putea s� spun� despre unii: »Voi 

nu v-a�i împotrivit înc� pân� la sânge, în lupta împotriva p�catului.« El s-a împotrivit 
p�catului pân� la sânge; el a fost credincios în toat� casa lui, ca slujitor; el nu s-a l�sat împiedecat 
în cur��ia sufletului lui, �i nu a considerat c� via�a lui este scump�. Sângele lui vorbea, atunci 
când c�dea pe p�mânt: Dumnezeule mare, Abel este credincios �ie. Dar sângele lui Hristos 
dovede�te o credincio�ie �i mai mare, c�ci el venea dintr-o via�� des�vâr�it�, f�r� pat�, care 
niciodat� nu a fost întinat� de vreun p�cat; în opozi�ie cu moartea lui Abel, care cei drept punea 
cap�t unei vie�i de credin��, dar nu era o via�� des�vâr�it�. Credincio�ia lui Isus a fost des�vâr�it� 
începând din ziua na�terii Lui �i pân� în ceasul mor�ii Lui; �i deoarece nu era o necesitate ca El 
s� moar�, d�ruirea de bun� voie a vie�ii Lui era cu atât mai mult o fapt� a ascult�rii �i o dovad� 
mult mai bun� a credincio�iei Lui fa�� de ceea ce I s-a încredin�at. 
   S� nu uit�m, c� tot ce putea s� spun� sângele lui Abel, atunci când el c�dea pe p�mânt, era 
numai o umbr� a fiin�ei mult mai minunate, pe care ne-o garanteaz� moartea lui Isus. Isus nu era 
un simbol al isp��irii, ci El a f�cut isp��irea; El nu era simbolul unei jertfe, ci era marea Jertf� 
îns��i, �i deoarece fiin�a vorbe�te totdeauna mai bine decât umbra, a�a vorbe�te sângele lui Isus 
mai bine decât sângele lui Abel. 
   Este bine s� ad�ug�m, c� Domnul nostru era cu mult mai nem�rginit de demn �i de glorios 
decât Abel; de aceea moartea Lui trebuie s� vorbeasc� cu o gur� mult mai elocvent� decât 
moartea unui om simplu, a�a cum era Abel. El, cel care murea din mâna lui Cain, este numai 
unul dintre noi, care m�rturise�te despre adev�r �i neprih�nire, care m�rturise�te prin credin�� 
despre o jertf� viitoare; dar El, Cel care a murit prin mâna lui Irod �i a lui Pilat, era divin �i nu a 
venit la noi cu un mesaj obi�nuit. Când Fiul glorios al lui Dumnezeu �i-a plecat capul �i �i-a dat 
duhul, vocea care venea din sângele Lui a trebuit în mod necesar s� fie mai tare, mai pl�cut�, mai 
deplin� �i mai divin� decât vocea sângelui de martir a lui Cain. De aceea în�elegem, înainte de a 
intra în detalii, c� dup� principiile generale putem fi foarte în clar, c� sângele lui Isus va vorbi 
mai bine decât sângele lui Abel. 
 
 

II. 
 
   Vrem s� intr�m acum în miezul textului nostru, în timp ce ne vom aminti, c� sângele lui Isus 
vorbe�te lui Dumnezeu mai bine decât sângele lui Abel. Sângele lui Abel a strigat la urechile 
Domnului, c�ci El a zis lui Cain: »Glasul sângelui fratelui t�u strig� din p�mânt la Mine.« 
Acest strig�t nu s-a îndreptat într-o direc�ie oarecare, ca s� caute un mijlocitor, ci s-a îndreptat 
direct spre scaunul de judecat� al lui Dumnezeu �i a adus o acuzare criminalului. Dar ce a zis 
sângele lui Abel lui Dumnezeu? Dac� a�i fi stat în locul unde a c�zut Abel �i a�i fi putut vedea 
p�mântul din jur colorat în ro�u de sângele scurs, ce v-ar fi spus sângele? Ce v-a�i fi putut 
imagina, c� poate sângele s� spun� lui Dumnezeu? El a spus: „O, Dumnezeule, creatura Ta de 
odinioar�, rezultatul artei Tale incomparabile, este sf�râmat în buc��i �i distrus în chip barbar! 
Un trup viu, cu sim�uri, alc�tuit cu o art� �i iscusin��, cum numai Tu o po�i ar�ta, a fost distrus cu 
îndr�zneal�. Olarul nu permite ca vasul, format pe roat� cu mult� munc� �i cheltuial�, s� fie 
distrus cu îndr�zneal�, dar aici este un trup mult mai pre�ios, mult mai minunat decât orice poate 
s� creeze arta omeneasc�, �i acesta a fost distrus. Dumnezeule mare, Creatorul tuturor lucrurilor, 
vei privi cu r�bdare aceasta, vei îng�dui ca lucrarea mâinilor Tale s� fie distrus� cu atâta 
cruzime?” Nu era destul în acest strig�t? Apoi sângele a vorbit mai departe: „O, Dumnezeule, 
creatura Ta a fost distrus� f�r� motive. Nu a existat nici un motiv îndrept��it pentru mânie, nu a 
fost nici o jignire, care s� merite o astfel de lovitur� îngrozitoare; ci una din creaturile Tale slabe, 
care are dreptul la ocrotirea Ta prietenoas�, a fost lovit cu îndr�zneal� �i f�r� motive: - sângele 
lui Te strig�! Tu, Judec�tor al întregului p�mânt, vei permite ca cei slabi s� fie nimici�i de cei tari 
�i vei tolera, ca cei nevinova�i s� fie omorâ�i de mâna p�c�to�ilor?” Vede�i cum strig�tul devine 
tot mai puternic. Mai întâi este: „O, Dumnezeule, creatura Ta a fost nimicit�”, apoi: „O, 
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Dumnezeule, supusul T�u a fost maltratat de un supus ca �i el, de unul care a devenit du�manul 
T�u: nu vrei s� intervii?” Dar sângele lui Abel a spus mai mult decât atât; el a zis: „Dac� nu ar fi 
fost dragostea pentru Tine, nu s-ar fi v�rsat acest sânge! Dac� aceste pic�turi nu ar fi fost 
închinate prin evlavie, dac� acest sânge nu ar fi curs prin venele unui om care a iubit din toat� 
inima pe Dumnezeu, nu s-ar fi v�rsat pe p�mânt.” „O, Dumnezeule”, strig� fiecare pic�tur�, „am 
c�zut pe p�mânt pentru Tine, vei r�bda Tu aceasta? S�-�i dea o creatur�, pe care Tu ai f�cut-o, 
via�a cu durere �i chinuri pentru Tine �i Tu s� prive�ti ca o statuie rece, neclintit�, nep�s�toare, 
nemi�cat� �i f�r� inim�? Nu vrei s� Te scoli, o, Dumnezeule? S� se verse sânge din pricina Ta, 
pe nedrept �i pe lâng� aceasta sângele aceluia care este creatura Ta iubit� �i neprih�nit�, �i nu 
vrei s� intervii?” Ce putere este într-o astfel de voce! Dar sângele mai adaug�: „O, Dumnezeule, 
eu am fost v�rsat în r�zvr�tire fa�� de Tine, c�ci lovitura, care a venit din mâna lui Cain, nu a 
avut ca �int� pe Abel, ci dup� duhul a fost îndreptat� împotriva Ta, c�ci dac� Cain ar fi putut face 
împotriva Ta, ce a f�cut fratelui s�u Abel, ar fi f�cut-o f�r� îndoial�! El era dintre cei r�i, �i de 
aceea a lovit pe fratele s�u, �i r�ul, care era în el, era uciga� al lui Dumnezeu; el ar fi lovit de 
moarte chiar pe Dumnezeu, dac� i-ar fi stat în putere, �i de aceea sângele strig�: „O, 
Dumnezeule, aici m�nu�a de lupt� a împotrivirii �i-a fost aruncat�. Cain �i se opune. El a dat 
prima lovitur� împotriva Ta, el a distrus avanpostul o�tirii ale�ilor T�i. Vrei s� prive�ti în lini�te? 
Nu vrei s� Te r�zbuni? Nu vrei s� iei în seam�? S� tac� cerul, când pe p�mânt sunt suspine �i 
�ipete? S� r�mân� inima cerului rece, când inima du�manului se înfierbânt� de mânie �i devine 
feroce de r�zvr�tire? O, Dumnezeule, nu vei interveni?” Acesta este un strig�t care sfâ�ie cerul, 
dar nu este totul. Sângele primului martir a mai ad�ugat la toate acestea înc� un strig�t: „O, 
Dumnezeule, acesta este primul sânge omenesc, care se vars� prin crim�, �i prin mâna unui frate 
neobi�nuit. Vei trece Tu cu vederea aceast� fapt�? Cum po�i atunci s� fii drept?” Nu a provocat 
acest sânge de fapt dreptatea lui Dumnezeu? O, Dumnezeule, dac� Tu nu pedepse�ti pe acest 
prim criminal barbar, care omoar� pe fratele s�u, atunci pe parcursul secolelor oamenii se vor 
deda cu pasiune la sânge �i se vor desf�ta prin crim�, �i vor zice: „Cum poate Dumnezeu s� �tie? 
El, Cel care st� în cer, nu va lua seama la aceasta, El nici nu va vorbi?” Ar fi ca �i cum 
Dumnezeu ar da o scrisoare oamenilor, c� unul poate v�rsa sângele altuia �i crima este permis� 
s� domneasc� în toat� crea�ia, dac� prima crim� nu ar fi luat� în seam� de marele Judec�tor al 
tuturor. 
   Asculta�i, fra�ii mei, ce strig�t trebuie s� fi avut sângele lui Abel, �i cu ce putere s-a ridicat spre 
cer. 
   Dar noi nu trebuie s� facem presupuneri cu privire la puterea acestui strig�t, c�ci Biblia ne 
spune, c� Dumnezeu l-a auzit, �i, când l-a auzit, a venit s� cear� socoteal� de la Cain, �i a zis: 
»Ce ai f�cut? Glasul sângelui fratelui t�u strig� din p�mânt la Mine.« Apoi a venit sentin�a 
distrug�toare. P�mântul, care a absorbit sângele, a fost blestemat pentru Cain, a�a c�, chiar dac� 
Cain l-ar fi prelucrat cu mult� h�rnicie, nu putea s� dea recolt� din bel�ug; oricât l-ar fi arat, cu 
toat� arta �i îndemânarea, p�mântul nu-i va da niciodat� bog��ia sa. Blestemul ini�ial al spinilor �i 
al p�l�mizii, pe care Dumnezeu l-a rostit, când Adam dup� c�derea în p�cat mai era înc� în via��, 
a fost acum dublat pentru Cain, a�a c� el aduna acum snopi s�r�c�cio�i �i câteva mâini pline de 
recolt�. 
   Aceasta era ceva amar, care acum era amestecat cu pâinea zilnic�, �i pe lâng� aceasta a primit 
un blestem în inima sa, care l-a f�cut sclavul temerilor proprii. El a slujit fricii �i groazei ca 
propriilor lui idoli, �i a r�t�cit pe p�mânt, având întuneric în suflet �i în jurul lui; el nu s-a mai 
bucurat, ci purta pe frunte semnul lep�d�rii lui. Via�a lui a fost f�r� îndoial� iadul pe p�mânt, �i 
în cele din urm� a fost alungat pentru totdeauna dinaintea fe�ei Dumnezeului Preaînalt. Sângele 
are voce, �i când aceasta este auzit� împotriva unui om, ea aduce asupra lui un blestem de 
nedescris. Acum, fra�ii mei, este o misiune foarte pl�cut�, s� v� rog s� v� îndrepta�i privirea de la 
sângele lui Abel la sângele lui Isus. Sunt convins, c� a�i în�eles glasul sângelui lui Abel, �i 
doresc, ca sufletele voastre s� aud� cu aceea�i claritate glasul sângelui lui Isus, c�ci sunt acelea�i 
motive pentru vorbirea lui tare, dar ele sunt mult mai accentuate. Pute�i s� sta�i acum pe Golgota 
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�i s� privi�i cum curge sângele Mântuitorului din mâinile, din picioarele �i din coasta Sa? Ce 
gândi�i voi cu privire la ce spune acest sânge lui Dumnezeu? Gândi�i-v� acum la piciorul crucii. 
Sângele strig� cu glas tare spre Dumnezeu, �i ce zice el? Nu spune el: „O, Dumnezeule, de data 
aceasta nu este o creatur�, care sângereaz�, ci cu toate c� trupul, care atârn� pe cruce, este 
creatura Duhului T�u Sfânt, el este îns� Fiul T�u, care acum î�i vars� sufletul în moarte. O, 
Dumnezeule, este Singurul T�u n�scut, scump pentru Tine, fundamental una cu Tine, Unul în 
care Tu Î�i ai toat� pl�cerea, a c�rui ascultare este des�vâr�it�, a c�rui dragoste pentru Tine a fost 
de nezguduit – El este, Cel care moare. O, Dumnezeule, vei sfida Tu strig�tul �i lacrimile, 
suspinele, geam�tul, sângele Fiului T�u? Tu, Tat� plin de dragoste, la al c�rui sân a fost Isus 
înainte de întemeierea lumii, El moare, �i nu vrei s�-L bagi în seam�? S� curg� sângele Lui 
degeaba pe p�mânt?” Glasul mai zice: „Este nu numai Fiul T�u, ci este Fiul T�u nevinovat, 
des�vâr�it, pentru care nu exista nici o necesitate s� moar�, deoarece nu avea nici un p�cat 
mo�tenit, care ar fi putut s� aduc� putrezirea peste El. El nu a avut nici un p�cat, �i în toat� via�a 
Lui nu a f�cut nici un p�cat, ca s�-L fac� vrednic de moarte.” 
   „O, Dumnezeule, este singurul T�u n�scut, care, f�r� pat�, ca un miel a fost dus la t�iere, care 
st� ca o oaie înaintea celor ce o tund. Po�i Tu s� vezi aceasta, Tu, Dumnezeu peste toate lucrurile, 
po�i s� prive�ti pe nem�rginit de sfânt �i drept Fiu al inimii Tale cum este dus la moarte – po�i s� 
prive�ti, �i s� nu sim�i puterea sângelui, cum strig� c�tre Tine? Nu s-a ad�ugat la aceasta, c� 
Domnul nostru a murit, ca s� apere onoarea Tat�lui S�u? Pentru Tine, o, Dumnezeule, pentru 
Tine moare El! El, Cel care atârn� pe Golgota, atârn� acolo în venera�ie fa�� de hot�rârile Tale, 
pentru împlinirea �elului T�u, pentru ap�rarea onoarei Legii Tale, ca Tu Însu�i s� fi glorificat, 
pentru ca dreptatea Ta s� se poat� ar�ta �i îndurarea Ta s� domneasc� neîngr�dit�. O, 
Dumnezeule, Cel ce sufere în paloarea Sa cadaveric�, ale c�rui r�ni sunt pricinuite de cuiele 
îngrozitoare �i al c�rui suflet este biciuit de chinuri de nedescris, El moare pentru Tine. Dac� nu 
ar exista Dumnezeu, atunci El nu ar trebui s� moar�. Dac� nu ar exista o Lege, care s� trebuiasc� 
ap�rat�, nici un adev�r, de ap�rat, dac� nu ar exista nici o onoare, nici o maiestate �i nici o 
dreptate care s� cear� omagiu, atunci nu ar fi fost nevoie ca El s� moar�. Dac� Tu ai fi mul�umit, 
ca onoarea Ta s� fie p�tat�, sau s� nu-�i ar��i îndurarea, atunci nu ar fi fost necesar, ca El s� 
moar�. Dar este pentru Tine, orice durere este pentru Tine, orice oftat este pentru Tine, fiecare 
pic�tur� de sânge este pentru Tine, �i nu vrei s� Te la�i mi�cat de aceasta?” Fra�ilor, nu este 
putere în aceast� voce? Dar în afar� de aceasta, sângele trebuie s� fi vorbit lui Dumnezeu a�a: 
„O, Dumnezeule, sângele, care se vars� acum, cu atâta onoare �i glorie în el însu�i, se vars� 
dintr-un motiv de har divin. El, Cel care moare pe cruce, moare pentru du�manii Lui, suspin� 
pentru aceia care Îl chinuie, sufere pentru aceia care au înfipt pumnalul în sufletul S�u �i care 
apoi batjocoresc durerea pe care au provocat-o. O, Dumnezeule, exist� un lan� pentru Dumnezeu 
în cer, care leag� jertfa de coarnele altarului, un lan� al dragostei ve�nice, de o nem�rginit� 
bun�tate.” 
   Prietenii mei, noi nu am putea s� privim din pur� bun�voin�� pe un om suferind, f�r� ca prin 
aceasta s� nu fim mi�ca�i – s� r�mân� Dumnezeu nemi�cat? Dumnezeul des�vâr�it de sfânt �i 
îndur�tor, s� r�mân� El indiferent, când noi suntem profund mi�ca�i? Privirea sângelui îngroze�te 
pe unii din noi; privirea sângelui unuia cu totul nevinovat – v�rsat de mâna brutalit��ii – ar da 
na�tere la fiori de groaz� în�untrul nostru; dar gândul, c� acest sânge a fost v�rsat dintr-un motiv 
a�a de minunat, dintr-o dragoste dezinteresat� fa�� de criminali nedemni – aceasta ne-ar pune în 
mi�care; crede�i c� nu a mi�cat inima lui Dumnezeu? Pream�rit s�-I fie Numele, noi nu trebuie s� 
avem astfel de presupuneri; a mi�cat a�a de mult pe Tat�l nostru ceresc, c� Dumnezeu a venit la 
oameni pân� în zilele noastre, �i prin acest sânge ne-a zis: „Ce ai f�cut? Orice ai fi f�cut, oricât 
de negre �i de murdare ar fi fost p�catele tale, glasul sângelui Fiului Meu strig� la mine din 
p�mânt, �i începând din aceast� zi, din pricina Lui, am ridicat blestemul de pe p�mânt, �i nu 
vreau s�-l mai blast�m. Voi ve�i fi binecuvânta�i la venire �i la plecare. V-am iertat f�r�delegile; 
am a�ezat un semn pe voi, �i nici un om s� nu v� produc� pagub�, �i dreptatea s� nu v� 
pedepseasc�, c�ci v-am primit în Persoana Fiului Meu iubit, a�a vinova�i cum sunte�i. Merge�i pe 
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drumul vostru �i tr�i�i ferici�i �i în pace, c�ci v-am îndep�rtat f�r�delegile �i p�catele voastre le-
am aruncat înapoia Mea, �i a venit ziua, când se vor c�uta f�r�delegile voastre, dar nu va mai fi 
nici una, �i p�catele voastre, dar nu va fi g�sit nici unul, c�ci Eu le voi ierta acelora, pe care îi voi 
l�sa.” Sângele lui Abel a avut putere mare pentru blestem, dar sângele lui Isus are putere s� 
binecuvânteze pe fiii oamenilor. 
   Vreau s� r�mân pu�in mai mult la acest gând. Doresc s� am puterea s� vi-l întip�resc pe inim�; 
dar aceasta o poate face numai Duhul Sfânt. Dar vreau s� r�mân pu�in asupra lui, ca s� p�trunde�i 
în miezul lui. Observa�i, c� sângele lui Abel a vorbit lui Dumnezeu cu mult înainte ca el s� 
vorbeasc� lui Cain. Cain a fost surd cu privire la glasul sângelui fratelui s�u, dar Dumnezeu l-a 
auzit. P�c�tosule, cu mult înainte ca tu s� auzi glasul sângelui lui Isus, Dumnezeu îl aude �i 
protejeaz� sufletul t�u p�c�tos. Cu mult înainte ca sângele s� p�trund� în sufletul t�u, ca s� te 
moaie pentru poc�in��, el este înaintea lui Dumnezeu pentru tine. Nu a fost vocea lui Cain, care a 
adus r�zbunarea, ci a fost glasul sângelui lui Abel; �i nu strig�tul p�c�tosului, care caut� 
îndurarea, este cauza îndur�rii, ci strig�tul sângelui lui Isus. �tiu c� îmi vei zice, c� nu po�i s� te 
rogi; ah, cât de bine este, c� sângele poate s-o fac�, �i c� dac� tu nu te po�i ruga, ca s� biruie�ti, 
sângele se roag�. Dac� tu trebuie s� ai parte de har de la Dumnezeu �i s� prime�ti iertarea, atunci 
aceasta nu va fi prin efectul rug�ciunilor �i lacrimilor tale, ci prin ac�iunea sângelui Fiului iubit al 
lui Dumnezeu. Cain nu s-a rugat pentru r�zbunare, dar ea a venit prin sânge, f�r� ca el s-o caute; 
�i tu, cu toate c� sim�i, c� nu îndr�zne�ti s� cau�i harul, îl vei g�si totu�i, dac� te vei încrede în 
sângele lui Isus, care vorbe�te pentru tine. Sângele nu are nevoie de vocea ta, ca s�-�i m�reasc� 
puterea la Dumnezeu; El va auzi vocea ta, dar din cauz� c� El a auzit mai înainte glasul sângelui 
lui Isus. Este bine pentru noi, c� sângele lui Isus Hristos vorbe�te pentru cei vinova�i, a�a cum 
sângele lui Abel vorbe�te împotriva celor vinova�i. 
   Sângele lui Isus nu vorbe�te pentru cei nevinova�i, dac� exist� din ace�tia, c�ci ei nu au nevoie 
de rug�ciunea unei jertfe de împ�care. Isus se roag� pentru cei r�zvr�ti�i, ca Dumnezeu, Domnul, 
s� locuiasc� între ei; pentru voi, care c�lca�i legile Sale �i dispre�ui�i dragostea Sa, �i a�i luptat 
împotriva puterii Sale; sângele lui Isus se roag� pentru aceia, ca voi, c�ci El a venit în lume s� 
mântuiasc� pe p�c�to�i. Fiul Omului a venit s� caute �i s� mântuiasc� ce este pierdut. 
   Sângele scump vorbe�te permanent. A�i observat c� în text se spune: vorbe�te, nu se spune: a 
vorbit, ci vorbe�te? Sângele lui Isus s-a rugat pentru tâlharul de pe cruce, dar 
 
   nu î�i va pierde puterea, 
   pân� când to�i cei mântui�i, 
   elibera�i fiind de p�cat, 
   în veci vor triumfa. 
 
   Fra�ilor, dac� p�catul victorios apas� con�tiin�a, este bine, de o mie de ori bine, s� �tim, c� noi 
în�ine avem un Mântuitor biruitor. Deja cu mul�i ani în urm� unii dintre noi au venit la Hristos �i 
au g�sit iertarea, dar credin�a noastr� este mereu slab�, �i îndoielile noastre devin tari. Veni�i, 
haide�i s� mergem din nou la Izvor, s� privim iar��i la cruce, c�ci sângele înc� mai vorbe�te. În 
ceea ce prive�te eficien�a, sângele Domnului Isus are aceea�i putere ca �i acum 1800 de ani, c�ci 
sângele S�u are putere înaintea lui Dumnezeu, ca �i atunci, când tâlharul a zis: Doamne, adu-�i 
aminte de mine. S� ne gândim la aceasta �i s� ne bucur�m. Sufletul meu, dac� nu po�i implora pe 
Dumnezeu, dac� nu îndr�zne�ti s-o faci, dac� limba ta este lini�tit� �i îndoiala î�i închide gura, 
chiar �i atunci Isus se roag�. Apuc� mijlocirea; vino �i încrede-te în El; bazeaz�-te în totul pe El, 
El trebuie s� biruiasc�, chiar dac� tu nu po�i, Lui trebuie s�-I reu�easc�, chiar dac� tu nu ai nici o 
putere. Vino �i leag�-te de puterea biruitoare a sângelui scump, �i totul va fi bine cu tine, vei fi 
sigur, sigur pentru eternitate. Dumnezeu s� ne dea harul s� facem aceasta, fiecare din noi, �i a 
Lui s� fie lauda pentru aceasta! 
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III. 
 
   Dar s� mergem mai departe: sângele lui Isus vorbe�te mai bine inimilor noastre, decât sângele 

lui Abel. 

 
   Presupun c� cei mai mul�i din voi au citit relat�rile coresponden�ilor de ziar, care au mers pe 
câmpurile de b�taie din Königgrätz sau Sadowa. Cât de înfior�tor a fost s� citim despre 
morminte, care erau pline cu sânge, �i despre mirosul cadavrelor în putrefac�ie, care a fost a�a de 
insuportabil, c� vizitatorii au trebuit s� p�r�seasc� cât mai repede posibil câmpul de b�taie. Eu nu 
vreau s� fiu ini�iatorul unui r�zboi sângeros. Cât de neînsemnat este deseori motivul pentru lupte 
disperate, care dureaz� s�pt�mâni. Presupun c� unii conduc�tori de o�ti sunt obi�nui�i cu astfel de 
lucruri; presupun, c� f�r� s� fie impresiona�i pot s� citeasc� despre mii de oameni care au fost 
mutila�i de proiectile �i bombe �i pot s� priveasc� gr�mezile de cadavre f�r� s� fie cuprin�i de 
fiori, dar sunt sigur, c� eu a� înnebuni. S� fi vinovat de sângele unui singur om, ar fi de ajuns, s� 
alunge toat� bucuria din via�a mea; dar s� ver�i sângele a zeci de mii de oameni, ca s�-�i satisfaci 
ambi�iile, dup� p�rerea mea ar trebui s�-�i pierzi imediat min�ile. Trebuie s� fie o lips� de 
con�tiin��, din care cauz� „ra�iunea” î�i mai p�streaz� tronul, dac� oamenii merg pân� la 
genunchi în sângele semenilor lor, numai din cauza câ�tigului egoist. Deoarece în timpul lui Cain 
nu erau r�zboaie �i inima omeneasc� nu era a�a de brutal�, a�a cum este acum, când putem vorbi 
de r�zboi cu expresii blânde, a�a cum deseori are loc, pentru el, dac� a avut cu adev�rat 
con�tiin��, trebuie s� fi fost un gând înfior�tor, c� a omorât pe fratele s�u. Eu am omorât un om, 
eu i-am v�rsat sângele. Cu siguran�� s-a trezit din somn. Cum putea s� fie lini�tit în patul lui 
singuratic? Omul cu mâna ro�ie! Vina, un camerist feroce, cu degetele ro�ii de sânge a tras 
perdelele de la patul s�u. Nu îi ap�rea permanent scena înaintea sufletului? Discu�ia avut� pe 
câmp, imboldul venit deodat�, lovitura, sângele, privirea victimei sale, cum cerea îndurare, când 
o lovitur� c�dea dup� alta; �i apoi priveli�tea oferit� de corpul mutilat, sângele care curgea 
�iroaie �i semnele ro�ii pe p�mântul umed. 
   Trebuie s� fi fost o amintire, care atârna ca vipera de corpul uciga�ului, oriunde s-ar fi aflat el! 
Desigur el vrea s� zideasc� o cetate, a�a cum ni se spune, ca s� sting� aceste amintiri de foc. 
Apoi i-a venit gândul: l-ai lovit, cu toate c� era fratele t�u. Sunt eu p�zitorul fratelui meu? a zis 
el, dar oameni vorbesc uneori cu l�ud�ro�enie, când inima lor vorbe�te în tain�. Groaza 
fratricidului trebuie s�-l fi urm�rit  pe Cain: am omorât pe fratele meu, eu, cel întâi n�scut din 
femeie, am omorât pe al doilea n�scut. �i apoi s-a întrebat: pentru ce l-am omorât? Ce r�u mi-a 
f�cut? Dac� el a adus o alt� jertf� decât mine, �i chiar dac� Dumnezeu pe el l-a primit, �i nu pe 
mine, ce suferin�� mi-a produs el? Nevinov��ia victimei sale trebuie s� fi m�rit nelini�tea lui, 
dac� Cain avea o con�tiin��, c�ci trebuia s�-�i aminteasc� cât de pa�nic �i-a p�zit Abel oile, �i el 
însu�i era ca una din ele, ca un miel, acest p�stor era o adev�rat� oaie pe câmpia lui Dumnezeu. 
�i totu�i Cain a trebuit s� spun�, l-am omorât, c�ci eu uram pe Dumnezeu, pe Dumnezeul în a 
c�rui judecat� curând va trebui s� stau. V� pute�i imagina omul care zilnic trebuia mustrat �i 
�colarizat prin sângele fratelui s�u? Sufletul unui poet este pentru a-l înv��a. Gânde�te-te ce ai 
sim�i, dac� �i-ai omorî fratele, cum ar atârna vina deasupra ta, ca un nor negru �i ar picura oroare 
în sufletul t�u. 
   Dar, fra�ii mei, în strig�tul sângelui lui Isus este mai mult� putere, lucreaz� altfel �i vorbe�te 
mai bine. Din sângele lui Isus se înal�� mângâiere, care este tot a�a de puternic� ca �i groaza care 
se înal�� din sângele lui Abel. Când p�c�tosul prive�te la Isus cel omorât, el poate s� spun�: dac� 
nu a� �ti, c� acest sânge a fost v�rsat atât pentru mine, cât �i prin mine, frica mea ar fi de mii de 
ori mai mare; dar dac� m� gândesc, c� acest sânge scump este un sânge care a fost v�rsat în locul 
sângelui meu, c� este sângele, pe care Dumnezeu l-a rânduit �i l-a hot�rât înainte de întemeierea 
lumii, ca s� se verse pentru mine, dac� m� gândesc c� este sângele Fiului iubit al lui Dumnezeu, 
pe care El L-a lovit, în loc s� m� loveasc� pe mine, �i L-a f�cut s� poarte toat� mânia Sa, pentru 
ca eu s� nu o port, o, Dumnezeul meu, ce mângâiere curge din acest izvor binecuvântat! A�a cum 
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gândul la crima lui Cain v-a f�cut s� suferi�i, credin�a s� v� fac� ferici�i, când v� gândi�i la Isus 
Hristos Cel omorât; c�ci sângele lui Hristos nu poate, a�a cum am spus la începutul predicii, s� 
aib� o voce mai pu�in puternic�; el trebuie s� aib� un glas mult mai puternic decât al sângelui lui 
Abel, �i de aceea strig� mai tare pentru voi, decât a strigat sângele lui Abel împotriva fratelui s�u 
Cain. �i atunci, p�catele mele, care striga�i, v� pot auzi, dar nu mie team� înaintea voastr�, c�ci 
sângele lui Isus strig� mai tare decât voi. �i atunci, con�tiin��, pot s�-�i în�eleg acuzarea, dar nu 
m� sperii, c�ci Mântuitorul meu a murit pentru mine. Eu vin înaintea lui Dumnezeu cu încredere 
des�vâr�it�, deoarece eu sunt stropit cu sângele Loc�iitorului meu. Dac� groz�via lui Cain este 
insuportabil� pentru o con�tiin�� trezit�, pacea, care îmi este dat� prin sângele scump al lui Isus, 
este de nedescris �i nespus de mare, o pace ca un râu, o dreptate ca valurile m�rii. To�i cei care 
aud sângele vorbind în sufletele lor, cum le spune, c� p�catele au fost iertate, c� Dumnezeu a fost 
împ�cat, c� noi am fost primi�i în Preaiubitul, �i c� noi suntem acum p�zi�i în Isus �i nimeni nu 
va pieri �i nimeni nu ne va putea smulge din mâna Sa, to�i ace�tia au o pace dulce. 
   Sper, c� voi cunoa�te�i puterea dulce a acestui sânge, care roste�te pacea. Acest sânge 
nevinovat, rânduit s� dea pace, este mai de pre� decât orice. O, sufletul meu, nu c�uta niciunde în 
alt� parte pacea, �i nu te teme niciodat�, c� aici nu po�i g�si pacea. Dac� tu, cre�tine, �i-ai pierdut 
ast�zi încrederea, dac� ast�zi e�ti con�tient c� ai fost gre�it înaintea Domnului t�u �i te-ai 
împotrivit Duhului S�u, dac� ast�zi te ru�inezi chiar de numele de „cre�tin”, deoarece l-ai 
dezonorat, dac� dezn�dejdea este ast�zi gata s�-�i sufoce speran�a, �i e�ti ispitit s� renun�i la totul, 
vino totu�i acum, tocmai acum, la acest sânge scump. Nu te gândi c� Mântuitorul meu poate s� 
mântuiasc� numai pe p�c�to�ii mici; El este un Mântuitor mare – puternic s� mântuiasc�. �tiu, 
p�catele tale vorbesc foarte tare – sper, s� le auzi glasul �i în viitor s� le ur��ti, dar ele nu pot s� 
vorbeasc� a�a de tare, ca sângele lui Isus. El zice: „Tat�, Tat�, degeaba am murit? Tat�, Eu 
pl�tesc cu sângele Meu pentru p�c�to�i, s� nu fie p�c�to�ii mântui�i? Eu am fost lovit pentru cei 
vinova�i, s� fie �i cei vinova�i lovi�i?” Sângele spune: „Dumnezeule, eu am ap�rat Legea Ta, ce 
ceri Tu mai mult? Eu am onorat dreptatea Ta, de ce s� arunci Tu pe p�c�to�i în iad? O, Tu 
bun�tate divin�! Po�i Tu s� iei plat� dubl� pentru o vin�, �i s� pedepse�ti pe aceia, pentru care a 
suferit Hristos? O, dreptate! Vrei s� Te r�zbuni? O, îndurare! Dac� drumul este f�cut liber, nu 
vrei s� vii la p�c�to�ii vinova�i? O, dragoste divin�! Dac� c�rarea este deschis� pentru Tine, nu 
vrei s� Te ar��i celor r�zvr�ti�i �i infami?” Sângele nu va mijloci în zadar; noi p�c�to�ii vom fi 
mântui�i, sper aceasta �i pentru voi, spre lauda �i onoarea harului S�u. 
 
 

IV. 
 
   Dou� sau trei cuvinte în încheiere. Sângele lui Isus vorbe�te, chiar �i în textul meu, mai bine 

decât sângele lui Abel. 

 
   El vorbe�te acela�i lucru, dar într-un sens mai bun. A�i fost aten�i la primul text? Dumnezeu a 
zis lui Cain: »Ce ai f�cut?« Deci, aceasta este, ce sângele lui Isus î�i zice: „Ce ai f�cut?” Iubitul 
meu ascult�tor, nu �ti, c� p�catele tale au omorât pe Mântuitorul? Dac� noi ne-am jucat cu 
p�catul, �i am considerat, c� este un lucru m�runt, o nimica toat�, cu care te po�i juca �i de care 
po�i s� râzi, s� corect�m atunci r�t�cirea. Mântuitorul nostru atârn� pe cruce, �i prin p�catele 
noastre a fost �intuit acolo; s� le consider�m atunci mici? Privind de pe cruce la noi, Isus ne zice: 
„Ce ai f�cut?” O, ascult�torul meu, ce ai f�cut? Ai omorât pe cel mai bun Prieten al t�u �i pe tine 
te-ai condamnat la moarte! Permite�i-mi s� m� adresez fiec�ruia din voi în parte. Evalueaz�-�i 
p�catele. Parcurge lista neagr�, începând din copil�rie �i pân� acum. Ce ai f�cut? Ah! Doamne, 
am f�cut multe, ca s� plâng ve�nic, dac� Tu nu ai fi plâns pentru mine. Pic�turile de durere nu 
pot niciodat� s� pl�teasc�, ceea ce noi suntem datori sângelui T�u. Ah! Am f�cut r�u, Doamne, 
dar Tu mi-ai f�cut bine. Ce ai f�cut? Ce ai f�cut? A fost o acuzare grav� a lui Cain, ea putea s�-l 
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str�pung� ca o s�geat�; dar pentru voi �i pentru mine este vocea blând�, întreb�toare, a dragostei 
Tat�lui, care ne cheam� la poc�in��. Fie ca ea s� ne aduc� ast�zi la poc�in��! 
   Ceea ce am vrut s� spun în mod deosebit, este aceasta. Dac� privi�i textul al doilea, sângele 
este numit »sângele stropirii«. Dac� sângele lui Abel a stropit sau nu pe Cain, nu pot s� spun, dar 
dac� a f�cut-o, atunci groaza lui trebuia s� fie �i mai mare, c�ci el avea sângele cu adev�rat 
asupra sa. Dar în cazul nostru bucuria se m�re�te, c�ci sângele lui Isus nu are nici o valoare 
pentru noi, atâta timp cât noi nu am fost stropi�i cu el. Credin�a moaie isopul în sângele isp��itor 
�i îl strope�te asupra sufletului, �i sufletul devine curat. Stropirea cu sângele lui Isus este 
adev�ratul motiv al bucuriei �i izvorul sigur al mângâierii cre�tine; stropirea cu sângele lui Abel 
trebuie s� fi fost groaz�, dar stropirea cu sângele lui Isus este r�d�cina �i cauza desf�t�rii. 
   Mai exist� ceva în acest text, �i cu aceasta închei. Apostolul spune: »noi am venit la sângele 
stropirii«. El nume�te aceasta printre alte lucruri, la care noi am venit. Dar, orice om cu judecat� 
va fugi de sângele lui Abel. Cine a ucis pe aproapele lui î�i dore�te o dep�rtare cât mai mare între 
el �i cadavrul acuzator. Dar noi venim la sângele lui Hristos. Este un lucru, de care ne bucur�m, 
dac� contemplarea lui din partea noastr� ni-l aduce tot mai aproape. V� rog, prieteni cre�tini 
dragi, s� veni�i în diminea�a aceasta mai aproape de el, decât a�i fost pân� acum. Gândi�i-v� la 
marele adev�r, c� El este Loc�iitorul nostru. Zugr�vi�i-v� suferin�ele Mântuitorului. Sta�i înaintea 
ochilor Lui, sta�i la piciorul crucii de pe Golgota, r�mâne�i în apropierea crucii Sale, �i nu v� 
îndep�rta�i de aceast� priveli�te mare a îndur�rii �i suferin�ei. Veni�i mai aproape! Nu v� fie 
team�. Voi p�c�to�ilor, care niciodat� nu v-a�i încredin�at lui Isus, privi�i �i tr�i�i! Veni�i la El 
acum! 
    Vino, suflet vinovat,  
    Zboar� ca porumbeii, 
    În r�nile lui Isus. 
   Nu, nu fugi�i de r�nile, pe care le-a�i f�cut, ci c�uta�i-v� protec�ia în ele; nu uita�i suferin�ele lui 
Hristos, ci odihni�i-v� în ele! Singura voastr� speran�� const� în încrederea în Isus, în deplina 
încredere. Gândi�i-v� mult la durerile Domnului vostru, �i dac� am voie s� propun unora dintre 
voi, care ast�zi dup� mas� nu vor pleca, ar fi probabil bine, dac� ve�i petrece o or� sau dou� între 
serviciile divine, preocupându-v� cu suferin�ele Mântuitorului. Aceast� preocupare ar putea s� 
fie mijlocul prin care credin�a va veni la voi. Credin�a vine prin auzire, dar prin auzirea care 
mediteaz�; �i auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie meditat asupra Cuvântului. 
Deschide�i Cuvântul, citi�i istoria crucii, ruga�i pe Domnul s-o binecuvânteze cu privire la voi, �i 
cine �tie, dac� nu cumva unii din voi, prin Duhul divin vor auzi glasul sângelui, care vorbe�te 
mai bine decât sângele lui Abel. Domnul s� binecuvânteze pe fiecare din voi, din pricina 
Numelui S�u! Amin. 


