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În aceast? vreme complex?, ne este greu s? în?elegem idolatria din Vechiul Testament. Este de necrezut s? cite?ti
cum oameni inteligen?i erau a?a de orbi?i încât aduceau închinare chipurilor cioplite din lemn, piatr? ?i pietre
pre?ioase. Totu?i, ceea ce a f?cut s? cad? grozava mânie a lui Dumnezeu asupra propriului S?u popor a fost
p?catul idolatriei. „Tu îns? nu mijloci pentru poporul acesta... c?ci nu te voi asculta!” (Ieremia 7:16)
Aceasta este declara?ia lui Dumnezeu împotriva idolatriei din Vechiul Testament. Totu?i El ur??te idolatria la fel de
mult ca ?i în ziua de azi. Chiar acum, o nou? form? de idolatrie se extinde de la un cap la altul al Americii. Se
zvone?te c? sunt mi?c?rile lui Dumnezeu în diferite p?r?i ale ??rii, dar trebuie s? fii atent unde te duci ?i ce duh te
îndrum?. Trebuie s? ai discern?mânt ca s? evi?i s? ajungi în idolatria care te va îndep?rta de crucea lui Hristos.
Crucea – inclusiv cerin?ele ?i speran?ele ei – este chiar inima Evangheliei ?i orice mesaj de închinare trebuie s? fie
centrat pe ea. F?r? cruce, tot ce r?mâne este pleav? – o evanghelie diluat? care Îl insult? pe Domnul. Sunt slujitori
zelo?i, elocven?i, pl?cu?i ?i foarte ingenio?i, dar ace?tia predic? „o altfel de evanghelie.”
Pavel a v?zut c? aceste lucruri începeau s? se întâmple chiar din timpul lui: “M? mir c? trece?i a?a de repede de la
Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o alt? Evanghelie. Nu doar c? este o alt? Evanghelie; dar sunt unii
oameni care v? tulbur? ?i voiesc s? r?stoarne Evanghelia lui Hristos. Dar, chiar dac? noi în?ine sau un înger din cer
ar veni s? v? propov?duiasc? o Evanghelie deosebit? de aceea pe care v-am propov?duit-o noi, s? fie anatema!”
Slav? Domnului pentru adev?ra?ii slujitori ai lui Hristos care proclam? cu îndr?zneal? Evanghelia crucii. Ei sunt un
zid de ap?rare împotriva idolatriei din aceste vremuri de pe urm?!
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