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Petru a propov?duit un mesaj puternic oamenilor din Ierusalim ?i inimile lor au fost tulburate când au auzit Cuvântul
lui Dumnezeu ?i ?i-au recunoscut p?catul. Petru le-a spus: „Poc?i?i-v? ?i fiecare din voi s? fie botezat în Numele lui
Isus Hristos, spre iertarea p?catelor voastre; apoi ve?i primi darul Sfântului Duh!” (Fapte 2:38)
Ce înseamn? s? te poc?ie?ti? Adev?rat? poc?in?? se arat? prin triste?e, remu?care ?i regret fa?? de p?cat. Numai
jertfa sângelui lui Hristos poate ierta. Poc?in?a este îns? singura modalitate de a cunoa?te adev?rata vindecare ?i
bucurie. Nu exist? alt? cale de a intra în pacea ?i odihna lui Hristos. Pavel le-a scris corintenilor despre rodul care
rezult? din poc?in??:
„În adev?r, când întristarea este dup? voia lui Dumnezeu, aduce o poc?in?? care duce la mântuire ?i de care
cineva nu se c?ie?te niciodat?; pe când întristarea lumii aduce moartea. C?ci uite, tocmai întristarea aceasta a
voastr?, dup? voia lui Dumnezeu, ce fr?mântare a trezit în voi! ?i ce cuvinte de dezvinov??ire! Ce mânie! Ce fric?!”
(2 Corinteni 7:10-11)
Poc?in?a ?i încrederea în sângele mântuitor al lui Hristos duc la absolvire total? a p?catului, iar aceasta înseamn?
gra?iere, iertare ?i eliberare de sub puterea p?catului. Compasiunea uman? singur? nu poate converti sufletul
nim?nui. Ea ajunge doar pân? la fire, incapabil? s? ating? locurile profunde ale sufletului. Acest adev?r se afl? chiar
în centrul Evangheliei. Vede?i, poc?in?a duce la iertare – iar iertarea trebuie s? duc? la lini?te ?i bucurie.
Povara p?catului – amintirile ?i bântuirile p?catelor din trecut – nu trebuie dus? dincolo de cruce. Orice doliu pentru
p?catele din trecut, orice umilin?? autoimpus?, trebuie aruncate în fântâna cur??itoare a sângelui lui Hristos. În cele
din urm?, vine un moment în care to?i cei care-L urmeaz? pe Isus trebuie s?-L aud? spunând: „Veni?i la Mine, to?i
cei trudi?i ?i împov?ra?i, ?i Eu v? voi da odihn?!“ (Matei 11:28)
Dac? lup?i împotriva unui p?cat, o înt?ritur? a lui Satana, ia în considerare aceste patru lucruri:
1.

Fii sigur c? e?ti încredin?at c? Domnul înc? te iube?te! E?ti înc? sub harul ?i mila Lui.

2.

Poc?ie?te-te, rugându-L pe Domnul s? î?i produc? întristare dumnezeiasc?!

3.

Prime?te dragostea lui Dumnezeu ?i odihne?te-te în promisiunea Lui de a te ierta!

4.
Crede cuvântul S?u din Noul Leg?mânt: „Voi fi milostiv fa?? de tine ?i î?i voi ierta toate p?catele. Voi lucra în
tine ceea ce este pl?cut înaintea Mea!”
Dumnezeu ?i-a trimis Duhul Sfânt, care ?tie s? fac? fa?? du?manului ?i s? te elibereze de orice robie. El este vocea
calm? ?i lini?tit? care te va ghida ?i te va împuternici în toate b?t?liile tale.
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