
Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului. Şi Domnul a trecut pe
dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este unDumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la
mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă
fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte
fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!” Îndată, Moise
s-a plecat până la pământ şi s-a închinat. Exod 34:5-8

În Exod 34:7, Dumnezeu a afirmat că El iartă păcatele. Musulmanii cred că au păcate și că au nevoie de iertarea
lui Dumnezeu. Ei cred că Dumnezeu le va ierta păcatele dacă fac pelerinajul Hajj, stau pe Muntele Arafat și Îi cer
să le ierte păcatele. A doua zi a pelerinajului Hajj - Ziua Muntelui Arafat - este cea mai importantă zi a Hajjului.
În această zi, musulmanii cred că păcatele lor mari și mici sunt iertate atunci când îi cer lui Allah milă și iertare în
timp ce stau în picioare sau șed jos lângăMuntele Arafat. Ei cred că pentru un motiv oarecare Dumnezeu le cere
să participe la acest ritual, ca să fie iertați de păcatele lor.

Cu toate acestea, Dumnezeu a dezvăluit că numai Domnul Isus Hristos are autoritatea să ierte păcatele, așa cum
citim în următoarele versete:

Şi iată că nişte oameni purtau într-un pat pe un slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună
înaintea Lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperişul
casei şi l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. Când le-a văzut
credinţa, Isus a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!” Cărturarii şi fariseii au început să cârtească şi să
zică în ei înşişi: „Cine este Acesta, de rosteşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur
Dumnezeu?” Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul şi le-a zis: „Pentru ce cârtiţi în inimile
voastre? Ce estemai lesne, a zice: „Păcatele îţi sunt iertate” sau a zice: „Scoală-te şi umblă”? Dar, ca să
ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: „Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului,
„scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă”. Şi, numaidecât, slăbănogul s a sculat, în faţa lor, a ridicat patul pe
care zăcea şi s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Luca 5:18-25

Slăvește-L pe Dumnezeu pentru Domnul Isus Hristos, care are puterea sau autoritatea de a ierta păcatele!

Roagă-te ca în această zi - Ziua Muntelui Arafat - Dumnezeu să descopere musulmanilor care Îi cer iertare „că
Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele”.

Rugăciune pentru pelerinajul Hajj

IERTAREA LUI DUMNEZEU

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toţi
să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu
cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă
cuvinteleMele şi crede în Cel ceM-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la
judecată, ci a trecut dinmoarte la viaţă. Ioan 5:22-24

Cinstește-l pe Fiul căruia Tatăl i-a dat toată judecata!

Roagă-te ca în această zi - Ziua Muntelui Arafat - musulmanii care caută iertare de
la Dumnezeu să-L „cinstească pe Fiul” căruia I s a dat toată judecata, astfel încât să
nu „vină la judecată”, ci să treacă „din moarte la viață”.



Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin
harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să
fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu
vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de
acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit
pe cel ce crede în Isus. Romani 3:23-26

Laudă-L pe Dumnezeu pentru harul Său, neprihănirea Lui și răscumpărarea Lui care este în Hristos Isus!

Roagă-te ca în această zi - Ziua Muntelui Arafat - musulmanii care Îi cer lui Dumnezeu iertare pentru
păcatele lor să primească prin credința în sângele Lui „harul Său, fără plată, prin răscumpărarea care este în
Hristos Isus, pe care Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie o jertfă de ispăşire”.

Următoarele versete te vor ajuta să-l înalți pe Mântuitorul și Domnul nostru, în timp ce te rogi ca
musulmanii să ajungă să știe că păcatele lor pot fi iertate numai dacă se încred în Persoana și lucrarea
mântuitoare a Domnului Isus Hristos.

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care
avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut,
Cel întâi născut din toată zidirea. Coloseni 1:13-15

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar
la Tine este iertare, ca să fii de temut. Psalmul 130:3-4

Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să
pregăteşti căile Lui şi să dai poporului Său cunoştinţamântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui;
datoritămarii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din
înălţime… Luca 1:76-78

Pe cândmâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor,
zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupulMeu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce amulţumit lui
Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângeleMeu, sângele legământului celui
nou, care se varsă pentrumulţi, spre iertarea păcatelor”. Matei 26:26-28

Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimeascăHristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi. Şi
să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din
Ierusalim”. Luca 24:46-47

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli:
„Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta
este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât demare număr îi
va chemaDomnul Dumnezeul nostru”. Fapte 2:37-39

Să ştiţi, dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor; şi oricine crede este iertat prin El de
toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise. Fapte 13:38-39

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său pe care l-a
răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; căci a binevoit să ne
descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la
împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de
pe pământ. Efeseni 1:7-10
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