
          Ce spune Biblia despre iertarea păcatelor?  Luca 24:45-47 
Însuşi Domnul Isus a avut acest mesaj acum 2000 de ani când a trăit pe Pământ. El 
zicea:”pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”. Cuvântul pocăit nu sună prea frumos, 
de aceea unii se feresc de el, dar crează confuzie dacă nu spune lucrurilor pe nume. 
Eu nu vreau să spun altceva decât ce a spus Domnul meu.  
 
Mai este relevantă Biblia? Mai este mesajul despre păcat de actualitate? Mai avem 
nevoie de acest mesaj despre păcat?  
De multe ori le spunem oamenilor să creadă că Isus a murit pentru ei, dar nu le 
spunem să se pocăiască de păcatele lor?! Ce fel de creştini avem, dacă s-au întors 
la Domnul doar parţial, după cum a fost mesajul, şi anume trunchiat!? 
Ai nevoie de iertare, simţi nevoia să te împaci cu Dumnezeu? Te condamnă 
conştiinţa cu ceva? Sau dormim liniştiţi şi ne trezim în iad? Efeseni 5:14 
 
Vă vorbesc din aceeaşi Biblie, veche şi nouă totodată! 
Omul a cazut în păcat, adică păcatul l-a pus jos, l-a omorât. La ce fel de moarte se 
referă? La despărţire de Dumnezeu. Efeseni 2:1,2 Omul este mort în păcate – dar 
trăieşte , un mod de viaţă păcătos. Omul se căsătoreşte, munceşte, are gospodărie, 
dar din punctul de vedere al relaţiei lui cu Dumnezeu este mort.  

Ioan 3:20”şi nu vrea să vină la lumină ca să nu i se vădească faptele” 
Când păcatul intră în omenire prin Adam, totul este afectat: toată fiinţa omului, 
adică trup suflet şi mai ales duh, dar si mediul înconjurător, şi animalele. 
 
Omul iniţial a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Omul semăna 
spiritual cu Dumnezeu. După căderea în păcat, omul nu a mai semănat cu 
Dumnezeu. Geneza 5:3 ne spune că după cădere urmaşii omului au semănat cu 
părinţii lor. Romani 3:23”căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava Lui 
Dumnezeu”. Păcatul ne-a luat slava lui Dumnezeu. Cum pot lua înapoi slava mea 
avută înainte? Col.1:27. Păcatul ne-a luat tot ce a fost mai frumos, şi ce ne-a dat în 
schimb? 
 
Ne-am născut păcătoşi prin Adam. Rom.5:18,19. Moştenim păcatul, ne-am născut 
în păcat. Psalmi 51:5 
Isus a venit ca să ridice păcatul lumii. Coloseni 1:13 şi Rom.6:23 
 
Iertat – o viaţă nouă, o gândire diferită. Ioan 8:32”cu adevărat liberi”. 
 
Dacă nu te pocăieşti vei merge în iad, şi nu Satan te trimite acolo, ci Dumnezeu. 
Satan ştie că iadul este destinaţia lui finală şi-i împiedică pe oameni să se 
pocăiască. Matei 24:41,46. Stăpânul iadului este Dumnezeu, nu Satan. Apoc.14:10. 



 
Cerul este locul celor ce se pocăiesc şi cred în singura soluţie de salvare – Isus 
Hristos. 
Conştient sau inconştient, păcatul apasă asupra omului: unii ajung la soluţii 
extreme din cauza poverii, se sinucid, devin dependenţi de tot felul de vicii, alcool 
droguri...îşi îneacă conştiinţa, de aceea trebuie să vă vestim că există o iertare a 
păcatelor în sângele de pe cruce, o eliberare de sub jugul păcatului. 
 
Nimic nu afectează omul mai rău decât păcatul, nici boala, nici lipsa banilor, nici 
privaţiunile de orice fel. Oh, câţi oameni caută alte căi prin care să fie împăcaţi şi 
liniştiţi, dar Fapte 4:12 ne spune că nu este sub cer nici o altă cale de mântuire 
decât prin pocăinţă şi credinţă in jertfa de pe crucea Golgotei. 
 
1 Ioan 1:7;2:2;4:10. Apelează la singura soluţie pentru iertare: Isus. 
 
Ce bine de cel ce se pocăieşte: Ps. 32:1-5; Isaia 55:6,7. 
 
Nu mai duceţi povara aceasta cu voi, ci astăzi lăsaţi-o la poala crucii, şi plecaţi 
acasă liber prin Hristos. 
Ai păcatele iertate? Dacă nu le ai, vrei să le ai? Fapte 2:38 
 
Luca 19:5 Isus ştie inima celui ce în seara asta îl caută. Ai venit aici pentru că vrei 
să-l vezi pe Isus, vrei să vezi puterea Lui mare. De aceea El se opreşte şi se uită în 
sus la tine, şi-ţi zice:”.........dă-te jos degrabă, căci poziţia ta de mândrie este foarte 
periculoasă, spre binele tău dă-te jos din păcat şi vino la Mine. Dă-te jos degrabă 
căci astăzi trebuie să vin în vizită?, nu trebuie să intru cu gândul de a rămâne în 
casa ta”! 
Tu cum răspunzi astăzi chemării Lui? 
 


