Există iertare la Dumnezeu! Evanghelia („vestea bună”) este aceasta:
imaginează-ţi că eşti într-un tribunal civil şi judecătorul te găseşte vinovat şi,
pentru că e drept, îţi dă amenda maximă de 10.000.000 Euro. Dar tu nu ai cum
plăti, aşa că îţi vei petrece restul vieţii în închisoare. Dar un om, pe care nu îl
cunoşti, vine în sala tribunalului şi spune: „Am vândut totul ca să-ţi plătesc
datoria”. Amenda ta a fost plătită, dreptatea a fost satisfăcută, eşti liber!
Acum 2.000 de ani, Dumnezeu S-a întrupat în omul Iisus Hristos, care S-a
născut din fecioară, a trăit fără păcat, a suferit şi a murit sub mânia lui Dumnezeu
pe cruce, plătind pe deplin pentru toate păcatele tale. Apoi a înviat, triumfând
asupra tuturor puterilor morţii şi întunericului, aşa că în El putem avea viaţa veşnică: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:16).
Dar nu e suficient doar să crezi „intelectual” pentru a fi iertat de Dumnezeu.
Biblia zice că şi dracii cred intelectual! (Iac. 2:19) Pentru a avea iertarea
adevărată, trebuie să te pocăieşti, cum a spus Iisus: „dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi
pieri la fel” (Luca 13:3). Pocăinţa înseamnă să te întorci complet de la viaţa de
păcat la Dumnezeu, încrezându-te nu în faptele tale bune pentru mântuire ci
NUMAI în Iisus Hristos, Cel care de bunăvoie a stat în locul tău pe cruce şi a
primit mânia lui Dumnezeu pentru tine; mânia pe care o meriţi.
Ce mai aştepţi? Nu te juca cu mântuirea veşnică! „Sunteţi un abur care
apare pentru puţin timp, apoi dispare” (Iac. 4:14) şi nu ştii care clipă va fi ultima.
„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este
aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile
lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care
nu oboseşte iertând” (Isaia 55:6-7).
Ai o invitaţie personală din partea Domnului Iisus Hristos: „Veniţi la Mine toţi
cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă! Luaţi jugul Meu asupra voastră şi
învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi cu inima smerită, şi astfel veţi găsi
odihnă pentru sufletele voastre” (Matei 11:28-29).

