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Boa noite a todos. Vocês aplaudiram a pessoa que deu o testemunho, e vocês aplaudiram os cantores, mas por que vocês não
estão aplaudindo a pessoa que está dando o sermão? Eu estava
somente brincando, mas obrigado, de qualquer forma. Nós iremos ler as Escrituras, começando com Lucas capítulo 10, a partir
do versículo 25.
“E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou
com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A
isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo
o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas for238
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ças, e de todo o teu entendimento; e: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse:
Respondeste corretamente; faze isto e viverás. Ele,
porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem
é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo
homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em
mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se,
deixando-o semimorto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de
largo. Semelhantemente, um levita, descia por aquele
lugar, e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e,
vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensoulhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho; e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma
hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois
denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida
deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu to
indenizo quando voltar. Qual destes três te parece ter
sido o próximo homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de
misericórdia para com ele.Então, lhe disse: Vai e procede tu de igual modo.” (Lucas 10:25-37)
Nós lemos até o versículo 37.
Amigos, nesta manhã, nós falamos detalhadamente como,
através da Bíblia, os nossos pecados foram transferidos para Jesus
Cristo. De fato, os nossos pecados não queimam os nossos
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ombros, mas eles fazem os nossos corações ficarem pesados. O
pecado destrói e fere o centro do nosso coração, mais do que
doenças da nossa carne. Por causa disso, quando a maioria das
pessoas recebe o perdão do pecado e se torna livre do fardo do
pecado, elas dão testemunho de muitos diferentes tipos de doenças sendo curadas automaticamente. Um certo médico estrangeiro disse: “Quando nós nos livramos do fardo do pecado do
coração, 437 tipos de doenças são automaticamente curadas”.
A maioria das doenças se origina no coração. Eu freqüentemente sinto isso no meu coração. Eu fico angustiado e preocupado, eu não consigo digerir a minha comida, e eu perco meu
apetite. Porém, quando o meu coração está leve e feliz, eu não
tenho problema, independente do que eu coma.
Amigos, todos nós sabemos que é bom ficar livre do pecado,
mas a maioria das pessoas não sabem como se libertar do pecado.
Se tiver uma árvore do pecado, então as pessoas vivem colhendo
os frutos desta árvore, um por um. Maçãs, caquis, uvas, ou pêssegos crescem somente uma vez por ano. Uma vez que vocês
colhem esse fruto, não há mais o que colher. Porém, a árvore do
pecado produz o seu fruto a qualquer momento, e em qualquer
lugar. Este fruto surge quando vocês estão dormindo, quando
vocês acordam, depois do café da manhã, e surge quando vocês
estão andando pela rua. Então a maioria das pessoas gastam as
suas vidas todos os dias, colhendo o fruto. Nenhuma vez elas
ficam diante de Deus com um coração corajoso, confiante, alegre, ou pacífico porque não há fim, independente do quanto elas
colham. Esta é condição do coração da maioria das pessoas.
O nosso Senhor não tenta disciplinar o fruto do pecado. Os
pecados que nós cometemos são resultado do pecado. Ele resol240
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veu o pecado do nosso coração na sua origem; desarraigando a
árvore do pecado.
Na primeira noite, eu disse que pecado e crime são diferentes.
O resfriado e a corisa escorrendo são diferentes. Um resfriado é
também diferente de uma tosse. Claro, você fica com dor de garganta, nariz escorrendo, e você pega tosse quando você tem um
resfriado, mas a tosse e o nariz escorrendo não são um resfriado.
Nós roubamos, mentimos, e nós odiamos aos outros. Todas as
pessoas que têm pecado fazem tais coisas. Porém, nós não chamamos roubar de pecado. Nós chamamos roubar de crime. Se
nós tivermos pecado em nossos corações, isso nos faz cometer
pecados. Nesta manhã, eu falei a vocês como os pecados que nós
tínhamos, do pés a cabeça, foram transferidos para Jesus Cristo.
Eu gostaria de continuar a falar sobre isso nesta noite, mas já que
há tanto para dizer, eu irei lhes dizer sobre isto na próxima vez
quando eu tiver chance. Nesta noite, eu gostaria de falar com
vocês sobre uma diferente perspectiva.
Como nós ganhamos a nossa salvação? Como nós podemos
entrar no céu? Como nós podemos ser livres do pecado eternamente? Como nós podemos ir corajosamente diante de Deus,
como antigamente, antes de Adão e Eva terem pecado? Sobre
isto que eu gostaria de falar com vocês.
Amigos, nós pensamos que tais coisas são impossíveis, mas
porque Deus tem muitos métodos e grande poder, Ele pode
fazer mais do que imundos e sujos humanos como nós receber a
salvação.
Eu irei falar especificamente sobre esse problema, baseado em
maior parte nas palavras de Lucas capítulo 10.
Há muito tempo atrás, um jovem homem trabalhava num
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cais em Londres, na Inglaterra. Ele não tinha família ou amigos.
Ele não podia nem ao menos se casar, e ele vivia de uma forma
muito pobre. Com o pouco dinheiro que ele ganhava trabalhando por todo o dia, ele comprava alguns pães. Ele dormia em
qualquer lugar. O seu trabalho era carregar bagagem para dentro
e fora dos navios que voltavam e iam entre a Inglaterra e os
Estados Unidos. De tempo em tempo, ele escutava das pessoas
que vinham dos Estados Unidos que aquela era uma terra de
oportunidades e que era um bom lugar para se viver.
Então este jovem homem começou a pensar: “Eu tenho vivido
aqui, e eu tenho trabalhado arduamente, somente para manter o
lobo longe da porta. Por que eu não vou para América e faço um
dinheiro?”.
Ele começou a economizar dinheiro para a passagem para
América. Já que ele não conseguia ganhar muito dinheiro, ele
escondia a pequena quantidade de dinheiro que ele fazia no
bolso do seu casaco. Ele tirava o dinheiro e contava, sempre que
ele tinha tempo.
Voltando para lá, havia poucos navios que iam para os Estados
Unidos; talvez somente um por mês. Um dia, ele foi para a
tenda de passagem e perguntou o preço da passagem. Ele contou
todo o dinheiro que ele tinha no seu bolso. Era simplesmente o
suficiente para comprar a passagem. Ele conseguiu comprar a
passagem, mas ele estava preocupado com o que ele ia comer a
bordo, e o que ele iria fazer quando chegasse na América. Ele
pensou: “Se eu for de qualquer jeito, é melhor eu não me atrasar,
mas partir agora. Tudo vai dar certo, de alguma forma”. Ele decidiu comprar a passagem. Voltando para lá, ele pegou o navio por
uma semana para ir da Inglaterra para os Estados Unidos.
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Ele pensou: “Eu não vou morrer de fome em somente uma
semana. Assim que eu chegar na América, vai haver alimento, e
eu poderei ganhar dinheiro”. Ele entrou no navio.
“Adeus, cais de Londres”.
Ele deu as costas para Inglaterra sem nenhuma hesitação, e o
som da buzina do navio, ele estava indo para os Estados Unidos.
Agora, as pessoas a bordo do navio se reuniram e estavam ansiosas falando sobre todas as possibilidades dos Estados Unidos. Ele
se sentou e escutou a elas, e, às vezes ele também falava, quando
chegou a hora do almoço: “Sino, sino!”. O sino tocou chamando
as pessoas para irem no refeitório comer. Todos foram comer,
mas ele não podia ir porque não tinha dinheiro. A pessoa que
estava ao lado dele disse: “Jovem! Vamos comer”.
“Oh, eu estou enjoado do café da manhã”, ele disse: “Então eu
acho que eu vou perder o almoço”.
“Mas mesmo assim você precisa comer”.
“Não, eu estou bem”.
“Então está bem, vá em frente e pule o almoço”. Todos comeram e estavam voltando, dizendo: “Estava delicioso”.
Agora, este jovem homem estava com tanta fome que ele não
podia mais agüentar. Porém, ele ainda disse: “Eu vou conseguir
fazer isso direto, eu posso sofrer isso uma vez”.
Quando chegou a hora do jantar, o sino tocou: “Sino, sino!”.
“Jovem, você não almoçou, então você deve estar faminto.
Venha e vamos comer”.
“Oh, não. Eu estou bem. Eu passo dias sem comer”.
“Se você pular refeições desta forma, vai fazer mal para sua
saúde”.
“Oh, não se preocupe comigo”.
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Então todos os outros foram jantar, e mais uma vez, ele estava
com fome. Ele conversava com eles e tinha ótimos momentos,
mas quando chegava a hora da refeição, quando eles o convidavam para ir junto, ele ficava triste e dizia: “Não, vão na frente”.
“Jovem. Por que você está fazendo você quer mesmo passar
fome?”.
“Não é da sua conta se eu passo fome ou não!” ele disse, e
ficou bravo. As outras pessoas começaram a dizer que ele ficava
muito estranho na hora da refeição e pararam de convidá-lo.
Dois dias se passaram, três dias se passaram, e depois de ter passado fome por cinco dias, ele sentiu como se ele fosse morrer.
Em dois dias ele chegaria no Estados Unidos, mas parecia que
ele iria morrer de fome antes de chegar na América. Na manhã
do sexto dia, houve um anúncio no navio.
“Atenção passageiros! Nós realmente pedimos desculpas, mas
nós iremos chegar na América cinco dias mais tarde do que o
programado, devido a tempestade”. Ele pensou que de alguma
forma ele poderia passar por isso, se fosse somente uma semana,
mas agora ele se sentiu condenado.
“Agora eu vou morrer”. Ele não tinha mais confiança que ele
pudesse passar os próximos cinco dias, então ele decidiu: “Olha,
se eu for morrer de qualquer jeito, eles dizem, se você comer,
pelo menos você vai parecer melhor quando morrer. Então,
deixe-me comer, e depois morrer. Eu irei para o refeitório e
comer qualquer coisa. Quando eles me disserem para pagar, eu
irei lavar louças, lavar roupas, ou qualquer coisa!”.
Então ele foi para o refeitório na hora em que as outras pessoas estavam acabando as suas refeições e saindo. O garçom perguntou: “E você?”. Ele pensou: “Bem, se eu for morrer de qual244
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quer jeito, eu irei comer o quanto eu puder”.
Ele pediu cinco filés e muitas outras comidas. O garçom perguntou: “Isso é para quantas pessoas?”.
“Não importa quantas pessoas vão comer. Somente traga-me a
comida”.
O garçom trouxe toda comida que ele pediu. Ele estava
comendo pela primeira vez depois de muitos dias, então ele
comeu sem saber se a comida estava boa ou não. Ele comeu um
prato, dois pratos... Ele comeu tanto que o seu estômago estava
para explodir, mas no seu coração ele estava se preocupando
como ele iria pagar.
Ele pensou sozinho: “O garçom está vindo para pedir que eu
pague a conta. O que irá acontecer quando eu dizer que não
tenho dinheiro?”. Ele estava nervoso e começou a se esquivar.
Todos os outros funcionários haviam saído e um garçom ficou
para trás para limpar as mesas. Depois de acabar a sua refeição,
ele tragou a água lentamente e disse: “Por favor. Poderia me trazer a conta?”.
O garçom disse: “O quê?”.
“Eu disse, por favor, traga-me a conta. Quanto que é?”.
“É a primeira vez que você está comendo aqui?”.
“Por favor, simplesmente traga-me a conta”. Agora, ele realmente havia se decidido.
“Você está comendo aqui pela primeira vez?”.
“Primeira vez ou segunda vez, não importa. Simplesmente
traga-a”.
“Nós não cobramos pela comida”.
“Vocês o quê?”.
“Quando você comprou a sua passagem, todas as suas refeições
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estavam incluídas”.
“Oh, meu Deus! Se eu soubesse disso, eu não teria passado
fome”.
Quando ele pensava sobre como ele havia passado fome por
cinco dias, sem saber que ele já havia pago pelas refeições, vocês
podem imaginar o quão furioso e bravo ele deve ter ficado.
Amigos, isso não é algo com a qual nós devemos ficar bravos,
comparando com a pessoa que vai para o inferno. Vocês sabem
por que as pessoas vão para o inferno? Vocês pensam que as pessoas vão para o inferno porque cometeram muitos pecados? Elas
vão para o inferno porque elas não perceberam a Palavra de
Deus. Este jovem sofreu miseravelmente por cinco dias porque
ele não sabia que as refeições foram incluídas na sua passagem.
Se não fosse pela tempestade, ele teria passado fome por toda
semana e não teria chegado aos Estados Unidos, de jeito
nenhum.
A razão pela qual nós vamos para o inferno é porque não
sabemos a vontade de Deus. Quando a mãe dá a luz, a mãe não
prepara fraldas e roupas porque ela sabe que o bebê irá urinar e
defecar? Da mesma forma porque Deus sabia quão mau e sujo o
homem seria e que nós iríamos pecar, Deus preparou tudo para
nós.
As pessoas que não sabem o que Deus preparou para nós, os
quais têm muitos pecados, não dependem do que Deus preparou, mas tentam fazer as coisas por elas mesmas.
Um dia, uma certa mãe teve que sair da cidade por um instante. Ela disse ao seu filho: “Venha cedo da escola hoje, está
bem?”.
“Por quê mãe?” ele perguntou.
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“Porque eu tenho que sair da cidade por um instante”.
“Está bem mãe, eu irei chegar em casa cedo”.
O menino se esqueceu disso, porém, e foi jogar futebol ao
invés, voltando para casa mais ou menos quando sol estava se
pondo. A mãe partiu, depois de esperar o máximo que ela pôde.
Antes de ela ter partido de casa, porém, ela preparou o jantar
para o seu filho, assim como também o café da manhã para a
manhã seguinte. Ela também deixou arroz no pote. Então se ele
não soubesse que a sua mãe havia preparado a sua comida, não
correria ele por aí, procurando algo para comer? Da mesma
forma, pessoas que não sabem o segredo do que Deus preparou
para elas tentam fazer as coisas por elas mesmas. O intérprete da
lei de Lucas capítulo 10, que nós lemos anteriormente, é este
tipo de pessoa.
Vamos ler juntos capítulo 10, versículo 25.
“E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou
com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre,
que farei para herdar a vida eterna?”.
Amigos, por favor, escutem. A pergunta do intérprete da lei
era: “Mestre, que farei para herdar a vida eterna?” implica num
significado muito profundo. Este intérprete da lei pensou que
ele tinha que fazer algo para receber a salvação e a vida eterna,
então ele tentou arduamente cumprir a lei. Ele recebeu a vida
eterna? Ele pensou que ele podia alcançar a vida eterna fazendo
isso, mas a vida eterna estava além do seu entendimento. Foi por
isso que ele foi para diante de Jesus e fez uma pergunta: “O que
devo fazer para herdar a vida eterna?”. Qual foi a resposta de
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Jesus? No versículo 26, Jesus disse:
“Que está escrito na lei? Como interpretas?”
Há palavras muito importantes. Ele somente perguntou:
“Que está escrito na lei?”. Não. Ele perguntou: “Que está escrito
na lei, como interpretas?”. Ele perguntou duas coisas.
Amigos, nós podemos descobrir segredos espirituais escondidos dentro da Palavra quando nós lemos as Escrituras cuidadosamente. A pergunta que Jesus nos faz nos diz que a lei pode ser
lida e entendida de diferentes formas, dependendo da pessoa.
Que está escrito na lei? Sim, palavras tais como: “Não adulterarás”, “Não roubarás”, “Não matarás”, e “Não darás falso testemunho”, estão escritas na lei. É verdade que estas palavras estão
gravadas, mas “como podemos ler isso?”. Em outras palavras:
“como você aceita a lei?”. Esta é a pergunta. Jesus perguntou ao
intérprete da lei: “Como você lê isso? Como você aceita isso?”.
A maioria das pessoas que vivem uma vida espiritual na
Coréia hoje sabem o que está escrito na lei, mas não há problemas em como elas a recebem. Eu gostaria de lhes perguntar
nesta noite. Na lei diz: “Não roubarás”, “Não adulterarás”, “Não
matarás”, e “Não cobiçarás”. Não é? Como vocês recebem estas
palavras? Há dois tipos de pessoas. Algumas dizem: “Bem, a
Palavra de Deus diz: não roubarás, então é melhor eu não roubar.
E Deus disse: ‘Não mentirás’, então é melhor não mentir”. Eles
tentam arduamente cumprir a Palavra de Deus. Há pessoas que
aceitam a Palavra de Deus desta maneira. Há outras pessoas,
porém, que tentam não roubar, não cometer adultério, não
mentir, não odiar, não matar, mas são incapazes disso. Elas
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dizem: “Deus, eu simplesmente não posso fazer isso. Não há
jeito de eu não fazer isso. Deus, faça por mim. Eu não posso
fazer”. Elas desistem, balançando uma bandeira branca diante de
Deus. As pessoas entendem a lei destas duas formas diferentes.
Durante os Jogos Asiáticos, mais ou menos nesta época, a
Coréia ganhou medalha de ouro no boxe. No boxe, duas pessoas,
em pé num pequeno ringue, batem uma na outra. A pessoa que
é melhor, descarrega muitos golpes, mas uma pessoa que não é
tão boa, não pode fazer nada se não apanhar. Luvas voam por
todos os lugares; para a cabeça, para a barriga, para o rosto.
Quando uma pessoa não consegue mais resistir aos socos, e
quando ela cai, deve ser tão pacífico. Vocês não concordam? Se
você simplesmente cair, todos estes socos que estavam encurralando você sem parar, e você ouve somente o som de contagem.
Quão pacífico isso deve ser. Claro, numa partida de boxe, você
deve lutar para vencer, mas numa partida entre nós e Deus, nós
precisamos ser nocauteados rapidamente. Nós devemos nos render e desmaiar rapidamente. Quanto mais nos esforçamos para
fazer algo por nós mesmos, sem cair, maior dor é para nós. As
pessoas que foram para igreja, não por formalidade, que tentaram viver uma verdadeira vida espiritual, sincera e unanimemente concordam que quanto mais elas estão determinadas a
não cometer pecado, mais pecado elas na verdade cometem. Eu
tenho certeza que entre vocês aqueles que experimentaram isso
sabem exatamente do que eu estou falando.
Eu tenho certeza que muitos dentre vocês aqui fumavam,
certo? Levantem a sua mão se vocês já tiveram a experiência de
fumar. Eu também já fumei. Eu vi que aqui muitos já fumaram.
Pessoas que fumam, devem ter pensado pelo menos uma vez em
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parar.
Hoje é dia 9 de Outubro. Suponham que eu decida parar de
fumar no dia 10 de Outubro, à meia-noite. Se eu fosse uma pessoa que freqüentemente fumasse um pacote por dia, eu iria
fumar dois pacotes no dia 9 de Outubro. Para ver que o que eu
estou dizendo é verdade, dentre vocês quem teve esta experiência, por favor, responda-me. Isso é certo, certo? Suponham que
eu queira deixar minha agenda aqui e vou para algum lugar num
instante. Vocês não pensariam em olhar a minha agenda, pensariam? Vocês pensariam: “Pastor Park deixou a sua agenda aqui”,
e continuam com os seus afazeres. Mas se enquanto eu tivesse
partindo, eu dissesse: “Amigos, está bem vocês virem aqui e fazer
o que vocês quiserem, mas, por favor, não olhem a minha
agenda. Vocês não devem olhar a minha agenda, absolutamente.
Se vocês olharem, vocês terão um grande problema. Eu estou
dizendo, vocês devem absolutamente não olhar a minha agenda”.
Depois eu saio. Se eu não tivesse dito nada, vocês não teriam
pensado duas vezes em olhar, mas porque eu lhes disse que vocês
nunca deveriam ver isso, vocês iriam querer muito ver os segredos internos. Não está correto?
Há muito tempo atrás, havia um certo professor. No meio da
aula, ele parou de lecionar, foi para o armário, pegou alguma
coisa e comeu. As crianças perguntaram: “Professor, o que é
isso?”.
“Seus pequenos patifes, isso é o que chamamos de caqui seco”.
“O que é caqui seco?”.
“Se crianças comerem, morrem”.
Um dia, o professor foi para algum lugar e deixou as crianças
sozinhas na sala de aula. “Então, o que, exatamente, são caquis
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secos, que somente adultos podem comê-los, está certo, mas
quando crianças comem, elas morrem? Nós realmente iremos
morrer? Vamos comer alguns e ver se realmente é assim”.
Nisso, uma criança comeu um pouco. Ele morreu? Nem
perto. Ao invés, era tão delicioso. Ele comeu um caqui seco
inteiro. Ele ainda não morreu.
“Hei, pessoal. Venham aqui! Vamos comer alguns. Nós devemos pecar todos juntos”.
As crianças se juntaram e comeram todo caqui seco do professor. Elas acabaram de comer, mas depois elas ficaram com medo,
quando elas pensaram em apanhar do professor. Elas pensaram:
“O que devemos fazer?”. Dentre elas, uma criança inteligente
disse: “Façam somente o que eu lhes disser”.
“Está bem, o que nós iremos fazer?”. O estudante deixou cair
o tinteiro que o professor achava muito precioso e “crack!”.
Quebrou. Depois ele disse: “Todos vocês! Rápido, fiquem com a
barriga para baixo!”.
Todos os estudantes se deitaram com a barriga para baixo. O
professor estava agora voltando. Quando ele entrou, os estudantes estavam todos com a barriga no chão. “Hei, seus pequenos
patifes! O que vocês estão fazendo?”.
Quando ele disse isso, o estudante esperto falou: “Professor,
nós pecamos e merecemos morrer!”.
“O que aconteceu?”.
“Bem, enquanto nós estávamos brincando uns com os outros,
nós quebramos o tinteiro que o você valoriza tanto. Esse foi um
terrível pecado! Nós nos sentimos tão culpados, que nós decidimos que deveríamos morrer, então nós comemos o remédio que
você nos disse que nos mataria. Agora nós estamos esperando
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pela morte. Nós comemos isso, mas nada está acontecendo. Nós
começamos a nos preocupar. Talvez porque comemos só um
pouco disso. Nós gostaríamos de comer mais, mas não há mais”.
Esta é uma história divertida, mas a realidade é que nós somos
enganados por Satanás. Nós pensamos que se nós decidirmos
em nossa mente não pecar, então nós não iremos pecar, mas
quanto mais determinados nós ficamos em não pecar, mais pecados nós cometemos.
Havia uma certa filha. Conseqüentemente ela se tornou adolescente. Ela ficou apaixonada pelo seu namorado e não conseguia mais estudar. Por causa disso, o seu pai a trancou para que
ela não pudesse sair, e ele a fez estudar. A filha tentou controlar
o seu coração, pensando: “Está bem, agora eu irei estudar”.
Então o pai vinha e dizia: “Você está pensando nesse garoto
de novo?”. Ela não estava pensando nele, mas o pai dela provocava o coração dela. Não é que nós estamos determinados a
pecar, mas se o nosso coração cair no pecado, então nós somos
arrastados por ele.
Uma vez, quando eu estava conduzindo um estudo Bíblico na
prisão, um dos prisioneiros me disse que queria se encontrar
comigo a sós. Eu falei com o carcereiro e depois eu me encontrei
com o prisioneiro. Ele disse que tinha um hábito muito mau.
Sempre que ele ficava bêbado, ele sempre causava grandes problemas. Uma vez, depois de ter causado um grande acidente de
carro, ele estava determinado a não beber mais. Ele parou de
beber completamente. Um dia, ele estava passando por um bar.
Seus amigos disseram: “Hei, Jin Suk! Venha aqui e beba
conosco!”.
Ele virou a sua cabeça porque ele não queria ir. Depois de um
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tempo, ele estava na frente de um outro bar. Ele estava determinado a não entrar, mas o seu coração já estava lá. As pernas
seguiram o coração, não a mente.
“Está bem então. Somente um drinque. Somente um”, ele
pensou. E ele realmente bebeu só um drinque. O único problema é que ele teve esse um drinque por muitas vezes. Quando,
depois ele ficou sóbrio, ele estava na delegacia. Ele não tinha
idéia do que havia acontecido.
Deus não foi enganado. Ele sabia que nós não éramos pessoas
que podíamos evitar o pecado, somente porque Ele nos disse
para evitarmos. Independente do quanto Ele nos diga para não
pecar, nós somos humanos que somente podemos pecar. Então,
ao invés de nos dizer para não pecar, Ele nos dá a força para
superar o pecado, então nós não caímos no pecado. Nós precisamos receber a força que vem de Deus para nós nos libertarmos
do pecado. Nós nunca poderemos superar o pecado pelo nosso
próprio esforço e determinação.
“Não matarás”, “Não adulterarás”, “Não roubarás”. Quando as
pessoas tentam cumprir a lei, mas são incapazes, elas dizem: “Ah,
isso não funciona para mim, mesmo quando eu tento. Deus, eu
não posso fazer isso”. A lei nos foi dada para nós nos rendermos.
Deus fez a lei para que vocês não consigam obedecê-la, mesmo
que vocês tentem zelosamente. É por isso que não há ninguém
que possa cumprir a lei perfeitamente. As pessoas que não conseguem cumprir a lei, mesmo quando elas tentam, não mais tentam por si mesmas.
Foi por isso que Jesus perguntou: “Como interpretas a lei?”.
Um tipo de pessoa pensa que tem que tentar manter a lei, como
está escrito. A outra diz: “Eu não consigo. Jesus, Você deve fazer
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por mim”.
Jesus sempre entra e trabalha no segundo tipo de pessoa. Estas
pessoas que somente dizem com seus lábios: “Eu não consigo
fazer nada. O que há que eu consiga fazer?” continuamente vem
para diante dEle por si mesmas, mesmo que digam: “Eu não
posso fazer nada”. As pessoas que perceberam: “Somente há maldade em mim. Eu somente tenho imundícia. Eu sou tão sujo”,
não mais tentam fazer por si mesmas porque elas sabem que é à
toa fazer isso. O Senhor trabalha nesse tipo de pessoa.
O que o intérprete da lei disse? Ele sabia a lei, mas ele não
sabia a verdadeira razão do porquê Deus deu a lei. É por isso
que ele pensou que podia cumprir algo, se ele trabalhasse arduamente.
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de
toda a tua alma, de todas as tuas forças ...” (Lucas 10:27)
Isso também não faz sentido. Você pode amar mais o Senhor,
seu Deus, com todo o seu coração? Eu não acho que eu consiga.
Eu dirijo meu próprio carro em média mais ou menos uma hora
por dia na estrada. Eu calculo a distância total que eu dirijo todo
ano, e eu também calculo a minha velocidade média. Eu gasto,
em média, mais de 365 horas no carro. Quando eu adiciono
todo o tempo, foi muito tempo. Eu sinto como se muito tempo
foi desperdiçado enquanto eu dirijo. Eu não permito que outra
pessoa dirija por mim, então eu decidi que eu devo ter esse
tempo para decorar versículos da Bíblia, orar, ou contemplar a
Bíblia. Uma vez, eu parei no sinal vermelho, e lá, com a Bíblia
aberta no banco de passageiro enquanto eu esperava, eu pensei
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em algo sobre a Bíblia. Eu caí nas palavras, e estava lendo por
um instante, quando eu escutei a buzina atrás de mim. Quando
eu olhei para cima, eu vi que os carros na minha frente já
haviam ido e eu estava lá, no meio da rua, sozinho. A luz ficou
verde.
Quando eu dirijo o carro me diz: “Mestre, se você for me usar,
por favor, dê todo o seu coração para mim”. É isso que ele diz
para mim, então eu não posso dar todo o meu coração para
Deus enquanto eu estou dirigindo. Meu coração está muito ocupado para dirigir.
“De todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças,
e de todo o entendimento”. Levante a sua mão se vocês podem
fazer tudo isso. Se vocês amam o Senhor com toda a sua força,
então com que força vocês irão comer? Pessoas que não sabem,
querem fazer e por isso e dizem: “Senhor, eu creio em ti. Por
favor, faça com que eu faça isso”.
Em outras palavras, a pessoa mais sábia do boxe é aquela que
golpeia o seu oponente assim que o primeiro round começa. É
melhor do que ser golpeado e depois golpear, depois de ter o
nariz quebrado, a sobrancelha rasgada, os olhos enegrecido e
depois ficar todo ensangüentado. Claro, vocês não poderiam
fazer isso numa verdadeira partida de boxe, mas numa competição contra Deus, esta é a forma mais sábia. Deus não se importa
com vocês até vocês desmaiarem, desistirem e se render completamente.
O intérprete da lei disse:
”Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de
toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o
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teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo”.
(Lucas 10:27)
É isso que vocês conseguem se vocês concentrarem os Dez
Mandamentos em uma única frase. Os primeiros quatro mandamentos dizem para nós amarmos ao Senhor, mas começando do
quinto mandamento em diante, diz para amarmos o nosso próximo. O que Jesus disse? Ele disse:
“Respondeste corretamente; faze isto e viverás”. (Lucas
10:28)
Significa que, se vocês fizerem, vocês irão viver, mas se vocês
não fizerem, vocês irão morrer. Se vocês somente vivem quando
vocês o fazem, significa que vocês irão morrer se vocês não conseguirem fazê-lo. Deuteronômio capítulo 28 diz:
“Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te
alcançarão todas estas bênçãos: Bendito serás na cidade
e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre,
e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as
crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu
cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e
bendito, ao saíres.” ( Deuteronômio 28:2-6)
Mas também diz:
“Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor,
teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus man256
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damentos e os seus estatutos que, hoje, te ordeno, então,
virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão:
Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo.
Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto
do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas
vacas, e das tuas ovelhas.” ( Deuteronômio 28:15-19)
Amigos, isto é uma bênção ou uma maldição? É uma bênção
para a pessoa que pode manter toda lei, mas é uma maldição
para a pessoa que não consegue. Pessoas que não percebem isso
e simplesmente dizem: “Isso é uma bênção! Bendito serás
quando entrar e bendito serás quando saíres”. Elas estão tão
cegas pela bênção que elas tentam ter sucesso sem saber se poderão ou não ser bem sucedidas. Apóstolo Paulo, antes de ele vir a
crer em Jesus, perseguiu e matou pessoas que criam em Jesus.
Não é que Paulo não tenha lido a Bíblia. Mesmo quando vocês
lêem a Bíblia, saber as palavras e saber o ponto principal é completamente diferente. Se vocês souberem somente as palavras da
Bíblia, vocês tentam arduamente fazer algo. Mas quando vocês
sabem o ponto principal, vocês irão descansar e Deus irá trabalhar. Quando o intérprete da lei disse isso, o Senhor respondeu:
“Respondeste corretamente; faze isto e viverás”. (Lucas 10:28) O
Senhor disse: “Está bem, se você consegue cumprir a lei, vá em
frente e cumpra”.
Vocês podem cumprir toda lei? Vocês não podem. Levante a
sua mão, se você tem confiança que você pode cumprir toda lei.
Ninguém levantou a sua mão. Vocês são pessoas bem inteligentes. Eu espero que vocês não só não levantem a mão, mas que
vocês digam em seus corações: “Eu não posso fazer isso”. As pesUm Homem Atacado Por Salteadores
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soas que somente dizem que elas não podem fazer, constantemente tentam fazer. As pessoas que em seu coração sabem que
não conseguem fazer isso, nem ao menos tentam porque mesmo
que elas tentem, elas sabem que irão fracassar.
Quando Jesus disse: Respondeste corretamente; faze isto e
viverás”, significa que é para ir adiante e fazer isso que viverá. O
que isso significa? É a mesma coisa que andar sobre as águas que
eu falei a duas noites passada. Como vocês podem andar sobre
as águas? Você corre para a água, e antes que o seu pé direito
afunde, pise com o pé esquerdo. Antes que o seu pé esquerdo
afunde, dê um passo com o pé direito. Então vocês poderão
andar todo o trajeto até a Ilha de Cheju. Vocês também podem
andar todo trajeto até o Japão ou Taiwan. Mas amigos, se vocês
esperarem até que um pé afunde e vocês se afogarem e morrer,
então nada irá adiantar. Tentem. Se vocês fizerem exatamente o
que eu lhes disse e vocês se afogarem, eu tomarei toda responsabilidade, mas eu não tomarei responsabilidade, se vocês não fizerem o que eu lhes disse. Vocês tentariam andar sobre as águas
depois de escutar isso? Se vocês já sabem que isso não irá funcionar, enquanto vocês me escutaram, então vocês nem sequer irão
tentar. Se vocês forem pessoas sábias, vocês perceberão que são
pessoas incapazes de executar a lei. Vocês sabem que vocês irão
cair. Porém, este intérprete da lei queria se justificar e disse:
“Quem é o meu próximo?”. Isso foi o que ele perguntou. Então
Jesus disse a ele a história do homem atacado por salteadores.
“Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a
cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo
lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retira258
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ram-se, deixando-o semimorto.” (Lucas 10:30)
Um sacerdote passou. Ele o ajudou? Não, ele não o ajudou.
Depois um levita passou. Ele ajudou o homem? Não, ele não o
ajudou, também. Então um samaritano passou. Ele o ajudou?
Sim, ele foi até ele, derramou óleo e vinho sobre as feridas, o
colocou no seu próprio animal, e o levou para uma hospedaria.
Lá ele deu dois denários para o guardião da hospedaria. Jesus
está dizendo que este homem que foi atacado por salteadores,
representa a lei. Amigos, o que acontece a este homem que foi
atacado? Ele foi despido das suas vestes, apanhou e o deixaram
semimorto. O que ele fez para ser salvo? Tudo que ele fez foi
ficar deitado. Ele estava incapaz de fazer qualquer coisa. O
Samaritano, o qual representa Jesus, fez curativos nele, o colocou
no seu próprio animal, o levou até uma hospedaria e cuidou
dele. Neste ponto, a salvação foi cumprida. O que um paciente
com apendicite faz, quando ele vem fazer uma cirurgia no hospital?
“Por favor, vá para um outro hospital”.
“Faça você sozinho”, o médico diria?
Vocês sabem o que o médico faz com uma pessoa que tem
apendicite? Antes da operação, ele diz ao paciente para assinar
um termo, um documento que diz que está bem para ele cometer engano. Então ele aplica uma anestesia e com uma corda de
couro, ele amarra e ata os braços e pernas do paciente. Quando
o médico já puder fazer o que ele quiser, ele pega um bisturi. Ele
corta quando e onde quer cortar. Quando ele quer remover algo,
ele remove. Quando ele quer costurar, ele costura. Não é isso
que ele faz? Há algum médico aqui. Está correto?
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“Ah, corta um pouco mais profundo aqui. Um pouco mais
para direita. Esta coisa no fundo, rápido, tire. Agora, rápido,
desinfete!”. Se o paciente falar assim, o médico irá embora.
Amigos, todos os nossos pensamentos e os nossos corações
devem ser expulsos para que a nossa alma seja salva. Então o
Senhor pode cortar e costurar.
“Senhor, eu deixo nas tuas mãos. Faça o que você quiser”.
Neste ponto, Jesus faz perfeitamente. Se o homem atacado por
salteadores tivesse bem vivo e bem quando o samaritano se aproximasse dele, ele teria amaldiçoado o samaritano e dito para o
samaritano seguir o seu caminho. A razão é que os judeus olham
para os samaritanos como cães. Mas ele não ligou se era samaritano, um porco, ou um cão que estava vindo salvá-lo. Ele estava
morrendo. Não havia mais nenhum orgulho ou dignidade que
ele precisava proteger. Qualquer um que pudesse salvá-lo, independente desta pessoa ser negra ou branca, não importava. É
sobre isso que tudo se trata.
Há dez anos atrás, Pastor Hun Ho Lee quase se afogou. Nós
estávamos ficando prontos para o retiro e houve uma enchente.
Eu sabia nadar um pouco, então eu podia nadar através da correnteza. Pastor Lee deve ter pensado: “Bem, eu sou mais atlético
e forte do que o Pastor Park e, se ele conseguiu passar, por que
eu não conseguiria?”. Com esta mente, ele pulou. Ele começou a
ser levado pela correnteza, puxado pela água. Ele estava somente
à vinte metros de uma cachoeira quando um estudante do
ensino médio o salvou. Ele não poderia estar aqui hoje, se eles
não o tivessem salvo. No final, ele disse que é mentira que uma
pessoa que está se afogando grita: “Socorro!”. Quando ela realmente estava se afogando, ela não conseguia expressar nenhuma
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palavra. Amigos, quando vocês jogam uma corda para uma pessoa que está se afogando, ela pergunta: “Que marca de corda é
esta?”.
“É confiável?”.
“Foi feita na América ou foi feita na Coréia?”.
“Quantos quilos ela pode suportar?”.
“Por favor, dê-me uma corda mais forte”.
Se ela disser algo assim, então ela não está com problemas.
Uma pessoa que realmente está se afogando, não pode dizer:
“Socorro!”. Ela simplesmente vai: “glub, glub”, e tenta segurar
em qualquer coisa que conseguir. Se houver alguém dentre vocês
que não tenha recebido o perdão do pecado, vocês devem primeiramente perceber isso, sem isso, vocês somente poderão ser
destruídos. Uma pessoa que percebe isso não questiona. Porque
vocês estão de “barriga cheia”, por isso vocês são incapazes de
perceber que vocês somente podem ser destruídos, vocês têm
muitas razões e problemas por si mesmos. Antes de eu ter recebido o perdão do pecado, eu percebi que eu era um pecador que
somente podia ir para o inferno. Eu senti que se alguém pudesse
vir para mim e me dizer como receber o perdão do pecado, valeria a pena ser servo desta pessoa o resto da minha vida. Quando
o homem atacado por salteadores foi salvo? Quando ele enxergou a morte com seus olhos; quando ele não tinha nenhum
poder para resolver nada sozinho. Vocês sabem que tipo de pessoa Jesus procurou, quando Ele estava no mundo? O Senhor
não estava próximo daqueles que eram espertos, oravam abundantemente, liam bem a Palavra, ou de quem tinha uma boa
vida espiritual. Jesus estava sempre perto daqueles que a única
alternativa era a morte, daquele que não podia fazer nada, ou
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daquelas pessoas deste mundo que não tinham esperança.
Amigos, é assim que Jesus está nesta noite. Você não tem
nenhuma esperança? Você não tem nada para olhar adiante?
Você é uma pessoa que somente pode ser destruída? Se for, então
Jesus está logo ali do seu lado. Mas e se no seu coração, você disser: “Embora eu esteja desesperado, eu não sou tão mau assim.
Eu sou um bom crente, mas deixe-me escutar como eu posso ser
salvo”, você está bem longe de Jesus. O homem atacado por salteadores estava semimorto. Ele estava numa situação onde ele
somente podia morrer a não ser que alguém o viesse salvar.
Em Lucas capítulo 10, versículo 33, diz:
“Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passoulhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele.”
O que diz aqui? Fala que o samaritano se compadeceu dele. O
samaritano não somente se compadeceu dele, mas o que ele
disse depois? O que ele fez no final? Quem se aproximou dele?
Foi o homem que foi atacado por salteadores que se aproximou
do samaritano? Ou o samaritano se aproximou do homem?
Aquele que deveria ser salvo se aproximou do salvador, ou o salvador se aproximou daquele que deveria ser salvo? Quem se
aproximou de quem? A pessoa que estava se afogando na água se
aproximou da pessoa que iria a salvar, ou se não o contrário?
“Espere aí. Eu estarei logo aí. Depois você vem me salvar”. É
isso que eles dizem? Isso não faz sentido. Você é uma pessoa que
precisa ser salva, ou você é o salvador? Se você for uma pessoa
que precisa ser salva, você não se aproxima. Ao invés, é o Senhor
que deve se aproximar de você.
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Hoje, tantas pessoas se esforçam, tentam se aproximar de
Deus. Mesmo que elas se esforcem, não adianta. Quando uma
pessoa está se afogando, a pessoa sábia não pula logo. Ela espera
até que a outra pessoa perca toda força. Se ela pular enquanto a
outra pessoa ainda estiver cheia de força, a pessoa que está se
afogando irá se agarrar a força na outra e ambas irão acabar se
afundando. Ela tem que esperar até que a força da pessoa que
está se afogando esteja completamente enfraquecida. Depois que
a pessoa que está se afogando perde as forças, a pessoa que irá
salvá-la, tira os seus sapatos, se aquece um pouco e entra na água.
Se esta outra pessoa ainda estiver se esforçando, dirá: “Eu estou
morrendo!”.
“Ah, você ainda tem força. Ainda não!”.
“Ahhhh! Por favor, salve-me”.
“Hmmmm. Não, espera. Será que eu me aqueço um pouco
mais? Será que eu jogo uma partida de dama?”. Ele se atrasaria
um pouco e esperaria. Quando a pessoa afogada perder todas as
suas forças, então o salvador pula e a salva. Este é o caminho da
salvação. Se a pessoa que caiu dentro da água ainda está cheia de
energia e esforço para viver, ela não pode ser salva.
Há pouco tempo atrás, um professor de educação física do
ensino médio, o qual era um bom nadador, foi para a praia em
Pohang com os seus estudantes. O professor estava sentado
numa tenda, quando alguns estudantes correram até ele e disseram: “Professor, professor! Crianças estão se afogando na água!”.
Ele correu, e viu cinco estudantes se afogando na água. O professor rapidamente entrou e nadou até eles. Os estudantes rapidamente se agarraram nele e o seguraram. O professor e os estudantes todos morreram. Outra estudante, um pouco mais longe,
Um Homem Atacado Por Salteadores

263

não pôde se agarrar no professor. Ela colocou os seus pés para
baixo e viu que a água chegava só na altura do peito. Os estudantes e o professor, todos morreram na água rasa. Eles não precisavam se esforçar; tudo que eles tinham que fazer era colocar
os seus pés para baixo e ficar de pé. Eu não sei qual o nome da
escola, mas isso é algo que realmente aconteceu.
O que nós precisamos fazer para receber a salvação? O Senhor
nos mostrou hoje à noite nas Escrituras. O homem atacado por
salteadores não fez nada. O Senhor fez todo o trabalho. O
Senhor irá trabalhar pela nossa salvação. Eu espero que vocês
descansem agora. Por favor, deitem-se. O homem disse: “Oh,
olhe para mim! Salve-me! Eu estou logo aqui! Deixe-me aproximar de você!”. Foi isso que ele fez? Ele somente estava deitado
ali, sem fazer nada. Quem foi até ele? O samaritano, o qual
representa Jesus, Jesus foi até ele. Ele foi até ele e derramou óleo
e vinho nas suas feridas. Quando eu leio a Bíblia, eu pego todas
as palavras separadas. Vamos fazer isso. Freqüentemente, quando
há uma ferida, eles derramam óleo e vinho nela. Isso é o que nós
aprendemos, quando nós estávamos saindo como missionários.
Licor, com alto nível de álcool, é bom para desinfetar. Depois de
desinfetar, você aplica vaselina na ferida. Se você colocar um
pouco de óleo, como vaselina, na ferida, então outros germes
não podem entrar.
Vocês não podem aplicar o óleo primeiro, mas aqui nós vimos
que ele fez isso. Independente do quanto eu pense nisso, eu não
consigo entender o porquê que ele fez isso. Depois de algum
tempo, porém, eu finalmente percebi o porquê. O óleo das
Escrituras representa o Espírito Santo, o vinho representa alegria.
Derramando o óleo e o vinho em nós representa que quando
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nós recebemos o perdão do pecado no começo, o Espírito Santo
entra em nós e nos traz alegria.
Amigos, quando a alegria entra no coração das pessoas, elas
pensam que receberam o Espírito Santo. Elas esperam que
algum tipo de alegria chegue, mas não vem, independente do
quanto espere. O Espírito Santo entra primeiro. Também, o
álcool é muito volátil, mas o óleo não evapora muito bem porque é viscoso. O Espírito Santo não nos deixa, mas a alegria freqüentemente evapora e desaparece. Não vamos nos afixar muito
na alegria que vem com o perdão do pecado porque alegria não
dura. Alegria pode lhes deixar tão rapidamente, mas uma vez
que vocês recebem o perdão do pecado, o Espírito Santo não
lhes deixa e está com vocês eternamente. Derramar o óleo e
vinho em cima da ferida, e depois o que diz? As feridas são atadas. Significa que o Senhor atou as nossas feridas, nossos defeitos, e tudo que está errado em nós.
“Colocando-o sobre o seu próprio animal.” (Lucas
10:34)
Ele nos assentou onde Ele deveria estar assentado. É o Senhor
que está andando na posição humilde. Nós deveríamos estar
andando, segurando as rédeas do animal.
Amigos, estas coisas não são através da gente, mas através do
vivo Cristo. Vamos tirar a conclusão. Muitas pessoas sabem que
Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Algumas pessoas
dizem que Jesus morreu pelos seus pecados e que seus pecados
foram lavados limpidamente, mas elas ainda estão sofrendo porque o pecado ainda permanece em seus corações. Algumas pesUm Homem Atacado Por Salteadores
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soas tiveram todos os seus pecados do coração lavados e resta
alegria. A pergunta é, por que algumas pessoas têm esta fé
embora elas não saibam que Jesus morreu pelos seus pecados?
Um vez, Jesus estava andando pelo caminho, e uma certa
mulher tocou as Suas vestes por trás. Esta mulher tinha hemorragia fazia doze anos e estava sofrendo por todo o tempo. Ela
tentou de muitas diferentes formas se tratar desta doença, mas
nada funcionava. Um dia, um pensamento surgiu nela: “Se eu
somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada”. Esta fé fez
esta mulher ficar curada.
Amigos, o problema em vocês não é que vocês não saibam o
fato que seus pecados foram cuidados e lavados limpidamente.
Vocês devem ter fé que seus pecados foram cuidados. Quando a
sabedoria entra em vocês, vocês podem saber que seus pecados
foram cuidados, que vocês não têm mais nada para fazer quanto
aos seus pecados. Vocês podem experimentar a verdadeira liberdade quanto ao pecado.
Evangelista Wook Yong Kim, o qual deu o seu testemunho a
pouco, enquanto ele estava na faculdade, ensinou a Bíblia para
os estudantes e os treinou a pregar. Claro, ele sabia que Jesus
havia morrido pelos seus pecados, mas o pecado do seu coração
ainda o atormentava. Ele sabia disso na mente dele, mas no seu
coração, ele vivia sem estar livre do pecado. Um dia, esta fé
entrou em seu coração. “Jesus na cruz perdoou todos os meus
pecados”. Estas palavras entraram no seu coração. O seu coração
estava livre do pecado, à partir deste momento, e ele era uma
pessoa transformada.
Amigos, não é sobre tentar saber em teoria que Jesus morreu
na cruz para perdoar os seus pecados. O que eu estou tentando
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lhes dizer é que os seus corações devem ser completamente libertados do pecado. Seus pecados devem ser lavados tão brancos
quanto a neve. Vocês precisam ser completamente libertados do
pecado, assim como Adão e Eva estavam no Jardim do Éden,
antes deles caírem no pecado. Para que tipo de pessoa pode vir
esta fé? Pessoas que tentam fazer algo por elas mesmas podem
saber que Jesus morreu pelos seus pecados, mas a fé para ser
libertado do pecado, isso não entra em seus corações. As pessoas
devem primeiro desistir de si mesmas.
“Eu não posso lavar os meus pecados sozinho”.
“Mesmo que eu confesse, eu não consigo fazer isso”.
“Agora, se o Senhor me salvar, então eu serei salvo. Se não, eu
somente posso morrer”. O Espírito Santo pode iluminar este
tipo de coração. O Senhor está procurando por corações daqueles que estão sentados aqui hoje.
“Deus, eu não posso fazer isso. Eu agora estou realmente abanando a bandeira branca. Eu sou fraco, Deus. Jesus, Você deve
fazer isso!”. Eu não sei quem de vocês têm este tipo de coração,
mas Jesus pode entrar neste coração. Tais pessoas não precisam
de orgulho. Elas não precisam se defender, dizendo: “Eu sou um
diácono”. “Eu me formei no seminário”, ou “Eu sou um ancião”.
Elas somente dizem: “Eu sou um pecador que somente pode
morrer. Por favor, salve-me. Esta é a única coisa”. Estes pensamentos devem surgir no coração. O Senhor procura e vem nas
pessoas que pensam desta forma.
Vocês perguntam, como eu sei sobre isso? Por muitos anos, eu
falei com muitas pessoas sobre o perdão do pecado, depois que
eu recebi o perdão do pecado sozinho. Embora as pessoas pudessem se sentar na mesma fila de cadeiras e escutar a mesma coisa,
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algumas só sabem pela cabeça, mas não aprenderam pelo coração. Assim, elas sofrem disso. Mas há alguns que se alegram,
tendo recebido o perdão do pecado. Eu vi suas vidas começarem
a mudar.
Com o passar do tempo, eu descobri que independente do
quanto vocês falem com as pessoas sobre o perdão do pecado, as
pessoas que pensam que elas podem fazer algo por si mesmas
não são capazes de se libertar do pecado em seus corações. Por
causa disso, elas nunca podem se libertar de dizer: “Eu sou pecador”. Nesta noite, que tipo de pessoa é você? O problema não é
que vocês não sabem que Jesus foi crucificado pelos seus pecados.
Amigos, este não é problema. O problema é que os seus pensamentos devem ser quebrados. Somente o coração que diz: “Eu
não consigo fazer nada”, é o coração próximo da salvação.
Em Daegu, tem uma grande igreja chamada Igreja Samduck.
Embora agora ele tenha falecido, havia um pastor chamado Dae
Wee Hong que por muito tempo ministrou lá. Eu admirava
muito o Pastor Hong, e alguns dentre vocês que têm um pouco
mais de idade podem se lembrar dele. Ele ministrava em Magju
quando ele era jovem. Ele era pastor de uma igreja Presbiteriana
numa pequena vila. Havia duas igrejas na vila. A outra era uma
igreja Metodista. As igrejas eram muito hospitaleiras uma com a
outra. No Natal, Pastor Hong mandava presentes da sua igreja
para a outra igreja, e a outra igreja mandava presentes para o
Pastor Hong também. Quando havia eventos, eles trabalhavam
juntos. Eles eram muito amigáveis um com o outro e tratavam
um ao outro com muito amor. Num ano houve um renascimento na igreja Metodista, perto da igreja do pastor Hong. Uma
missionária norueguesa, chamada Mary Monsen, havia vindo
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para conduzir um renascimento. Ela pregou um sermão intitulado: “Você Deve Nascer De Novo”. Muitas pessoas da igreja do
pastor Hong participaram e receberam o perdão do pecado e
estavam feliz.
Porque elas estavam recebendo muita graça, elas foram até o
pastor e disseram: “Hei Pastor. Esta igreja dali está tendo um
renascimento. Vamos todos juntos”.
O pastor não pensava que isso tinha importância, então ele
não foi. Mas no último dia, ele pensou que ele deveria ir porque
os membros da sua igreja estavam lhe pedindo com tanta sinceridade que ele fosse. Ele colocou uma roupa casual, para não
estar lá como um pastor, e chegou tarde para a reunião.
A Missionária Mary Monsen deu um sermão de perdão do
pecado. O pastor tinha se formado no seminário, então, claro,
ele já sabia disso. As pessoas lá, porém, escutavam com uma
diferente atitude de quando elas escutavam a ele. Os membros
da sua igreja se concentraram em cada palavra. Finalmente, o
culto acabou, e as pessoas começaram a ir embora.
Quando elas foram, a missionária foi para a entrada da igreja
e apertou a mão de todo mundo, um por um, e perguntou:
“Você nasceu de novo?”.
Pastor Hong era um pastor, mas ele nunca teve a experiência
real de ter nascido de novo.
“Se eu nasci de novo? O que eu devo dizer, se ela me perguntar?”. Ele estava hesitando e a maioria das pessoas já haviam ido
embora. Somente poucas pessoas haviam restado. Ele não queria
ser o último lá porque ele não queria ser inconveniente para eles,
então ele estava tentando ir embora rápido. A missionária segurou a sua mão e perguntou: “Senhor, como você vai? Senhor,
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como você vai? Você nasceu de novo, senhor?”.
Claro, ela não sabia que ele era pastor, e que somente os
membros da sua própria igreja estiveram lá. Como ele poderia
dizer que ele havia nascido de novo? Então ele respondeu: “Sim,
eu nasci de novo”. Foi o que ele disse.
“Uau, Deus, muito obrigado. Aleluia! Eu estou tão feliz em
encontrar uma pessoa que nasceu de novo”.
Ela segurou a sua mão mais forte ainda, e estava tão agradecida e feliz, que ela não sabia o que fazer. Depois ela perguntou a
ele: “Quando você nasceu de novo?”. Ele a largou, dizendo que
havia sido há um tempo atrás. A missionária o acompanhou até
a porta, agradeceu, e acenou para ele. Desde então, o Espírito
Santo começou a trabalhar no coração do pastor Hong. “Você é
um mentiroso. Você mentiu pelo menos duas vezes”.
Amigos, vocês sabem quem realmente vocês são quando
Espírito Santo começa a trabalhar. Mesmo que sejamos humanos falsos, os quais somente podem ser destruídos, nós não sabemos, na verdade, quão falsos nós somos.
Quando Espírito Santo trabalha, vocês descobrem o quão
enganoso nós somos. Quando o Espírito Santo trabalha, vocês
descobrem o pecador que vocês são. Pastor Hong percebeu que
ele era um pecador. “Senhor, tenha compaixão de mim. Eu sou
um pecador”.
Ele sentiu profundamente que ele era um pecador que
somente poderia ser destruído. Depois desta experiência, ele
facilmente nasceu de novo. Pastor Hong escreveu vários livros.
São tão antigos, que eu não sei se ainda são impressos, mas ele
escreveu um livro intitulado: O Caminho para Redenção.
Estimados amigos, se vocês perguntarem para alguém se elas
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nasceram de novo, elas realmente irão odiar isso, não irão? O
que é isso? De tempo em tempo, quando os pastores me perguntam com sinceridade sobre a minha vida espiritual, eu pergunto
a eles: “Pastor, você nasceu de novo?”.
Estranhamente, há duas respostas a esta pergunta. Há pessoas
que ficam muito bravas, e há aquelas que ficam muito alegres.
Perguntar se vocês já receberam o perdão do pecado não é uma
horrível maldição, mas as pessoas que não nasceram de novo,
odeiam muito isso. Por outro lado, se uma pessoa que já nasceu
de novo for questionada, ela fica muito feliz em ouvi-la. Esta é a
diferença.
Quando o homem atacado por salteadores percebeu que ele
não podia fazer nada por ele mesmo, ele permitiu que qualquer
pessoa fizesse com ele o que quisesse. Naquele momento, o
samaritano veio até ele e fez o que ele queria fazer. A salvação foi
completada e cumprida por ele, não pelos próprios métodos do
homem, mas pelo método do salvador. Depois de um tempo,
ele estava deitado na hospedaria. O samaritano deu ao hospedeiro dois denários. Um denário para este tempo, para os judeus,
era o salário de um dia inteiro e o custo de um dia para viver.
Dois denários representam dois dias. O Senhor disse que este
um dia é como mil anos e que mil anos representa um dia. Estas
promessas que o Senhor irá voltar para nos levar em aproximadamente 2000 anos.
Estimados amigos, eu não sei quando, mas eu creio que o
Senhor irá voltar. Ele irá voltar na Sua nuvem para nos levar.
Vocês têm a confiança de ficar diante do Senhor? Todos os seus
pecados foram lavados limpidamente? Vocês realmente receberam a redenção? Vocês realmente nasceram de novo? Vocês
Um Homem Atacado Por Salteadores

271

podem ser elevados com o Senhor naquele dia?
Nós preparamos esta conferência para vocês. Nós temos esta
noite e amanhã à noite que restaram. Não se atrasem até amanhã. Humilhem seus corações nesta noite, e quebre tudo,
dizendo: “Senhor, salve-me nesta noite. Eu sou um pecador.
Tenha compaixão de mim”.
Venha para diante do senhor com um coração aberto. Eu
espero que este seja o dia em seus nomes sejam escritos no céu,
no Livro da Vida. O dia que vocês nunca poderão se esquecer:
O dia feliz. O dia feliz.
Quando Jesus lavou os meus pecados.
Eu espero que este seja aquele dia. Vamos abaixar as nossas
cabeças juntos. Silenciosamente, fechem os seus olhos.
Estimados amigos, como o homem atacado por salteadores recebeu a salvação? O que ele fez para ser salvo? Não é que algo tem
que ser feito para a salvação se cumprir. Ele recebeu a salvação
porque ele não podia fazer nada. Você é um pecador? Você é
mau? Você é imundo? Você está tentando resolver os seus pecados, mas não consegue? Não dá certo, não é? Dentre vocês,
aqueles que dizem que não conseguem fazer nada, eu creio que
o Senhor irá lhe conceder a salvação .
“Deus, eu sou um pecador. Deus, eu espero que Você me salve.
Eu espero que Você me tire deste mau pecado”. Aqueles dentre
vocês que se sentem assim, por favor, levantem a sua mão direita.
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