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Co sta?o si? z pokut?? Obecnie bardzo rzadko s?yszymy to s?owo w ko?cio?ach. Pastorzy rzadko wzywaj? swoje
zgromadzenia do smucenia si? z powodu ranienia Chrystusa swoimi grzechami. Zamiast tego z wielu kazalnic
s?yszymy obecnie, „Tylko wierz. Przyjmij Chrystusa i b?dziesz zbawiony.” Tekst u?ywany na usprawiedliwienie
tego przes?ania znajduje si? w Dz.Ap. 16:30-31: „Panowie, co mam czyni?, abym by? zbawiony? A oni rzekli:
Uwierz w Pana Jezusa, a b?dziesz zbawiony.”
Pierwsze kazanie, jakie Jezus przekaza?, kiedy wróci? z pustyni, gdzie by? kuszony, to by?o przes?anie o pokucie:
„Upami?tajcie si?, przybli?y?o si? bowiem Królestwo Niebios” (Mt 4:17).
Jezus mówi o swojej misji, „Nie przyszed?em bowiem wzywa? sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Mt 9:13).A do
Galilejczyków powiedzia?, „Powiadam wam, lecz je?eli si? nie upami?tacie, wszyscy podobnie poginiecie” (?uk.
13:3). Ewangelia Jezusa mówi o pokucie!
Jan Chrzciciel równie? g?osi? pokut?. Jego przes?anie do ?ydów by?o proste i bezpo?rednie: „[On] przyszed?,
ka??c na pustyni judzkiej i mówi?c: Upami?tajcie si?, albowiem przybli?y?o si? Królestwo Niebios” (Mt 3:1-2).
Ludzie przychodzili zewsz?d, by s?ucha? kaza? Jana, a on im mówi? w dobitnych s?owach, „Mesjasz wkrótce
pojawi si? w?ród was, wi?c lepiej przygotujcie si? na jego spotkanie! Mo?ecie by? podnieceni, ?e on przychodzi, ale
ja wam mówi?, ?e wasze serca nie s? przygotowane, poniewa? trzymacie si? swoich grzechów!”
Jan ostrzega? ludzi, ?e musz? si? rozprawi? ze swoimi grzechami, zanim b?d? mogli na?ladowa? Zbawiciela.
Pe?ne, literalne znaczenie s?owa „pokuta” w Nowym Testamencie, to „czu? skruch? i robi? sobie wyrzuty za
swoje grzechy przeciwko Bogu; by? skruszony; chcie? zmieni? kierunek.”
„Albowiem smutek, który jest wed?ug Boga, sprawia upami?tanie” (2 Kor 7:10). Prawdziwy smutek prowadzi do
upami?tania - a to powoduje, ?e chcesz si? zmieni?!
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