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Inima adev?ratului mesaj al harului nu este o evanghelie permisiv?, ci una care înva?? sfin?enia!
„C?ci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru to?i oamenii, a fost ar?tat ?i ne înva?? s-o rupem cu
p?gân?tatea ?i cu poftele lume?ti ?i s? tr?im în veacul de acum cu cump?tare, dreptate ?i evlavie, a?teptând fericita
noastr? n?dejde ?i ar?tarea slavei marelui nostru Dumnezeu ?i Mântuitor Isus Hristos.”(Tit 2: 11-13)
Potrivit lui Pavel, nu umbl?m în har pân? când nu ne-am rupt de corup?iile lume?ti. Dac? nu ne str?duim, prin
puterea Duhului Sfânt, s? ducem vie?i evlavioase ?i neprih?nite, a?teptând venirea Domnului în fiecare moment de
trezire, atunci nu cunoa?tem harul lui Dumnezeu.
Prea mul?i cre?tini doresc iertare - dar asta e tot. Ei nu vor s? fie elibera?i de lumea actual?, pentru c? o iubesc. Ei
sunt ata?a?i de p?catele lor ?i nu doresc s? renun?e la pl?cerile acestei lumi. A?a c? se aga?? de o doctrin? care
spune: „Pot s? tr?iesc a?a cum îmi place - atâta timp cât eu spun c? eu cred.” Din p?cate, ace?ti cre?tini nu vor s?
aud? despre ascultare, poc?in?? sau lep?dare de sine. Ei ar prefera s? tr?iasc? în aceast? lume f?r? nicio
restrângere.
Pavel scrie: „S? nu v? potrivi?i chipului veacului acestuia, ci s? v? preface?i, prin înnoirea min?ii voastre, ca s?
pute?i deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bun?, pl?cut? ?i des?vâr?it?.” (Romani 12: 2) Trebuie s? ne desp?r?im
complet de aceast? lume ?i s? ne conform?m numai lui Hristos!
Isus ne îndrept??e?te prin credin?? pentru un scop - s? ne încurajeze ?i s? ne împuterniceasc? s? ne împotrivim
diavolului ?i s? biruim lumea, în puterea Duhului lui Dumnezeu. Da, Isus a murit pentru noi pentru ca noi s? putem
avea via?? ve?nic?, dar a murit ?i pentru a ne bucura de eliberare în ?i de aceast? lume rea.
„[Isus Hristos] S-a dat pe Sine însu?i pentru p?catele noastre, ca s? ne smulg? din acest veac r?u, dup? voia
Dumnezeului nostru ?i Tat?l.” (Galateni 1: 4)
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