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1 
NEVOIA DE POCĂINȚĂ 

 

De ce este pocăință biblică nevoia cea mai mare a 
zilelor noastre? Pentru că trăim vremuri în care cei mai 
mulți lideri religioși au ajuns de fapt să nege că avem 
nevoie de ea. Chiar și atunci când predică despre pocă-
ință, ei diluează înțelesul ei ca acel președinte de semi-
nar teologic, care a spus că pocăința nu înseamnă mai 
mult decât „un gentleman care Îi spune lui Dumnezeu 
că îi pare rău”. Alții spun că pocăința a fost cerută nu-
mai de la evrei și că nu este valabilă pentru noi. Unii 
afirmă că pocăința este aplicabilă numai copiilor lui 
Dumnezeu și că ea nu are nimic de-a face cu păcătoșii 
pierduți, în timp ce alții predică exact opusul, spunând 
că pocăința le este aplicabilă numai păcătoșilor 
pierduți, nefiind deci valabilă pentru copiii lui Dum-
nezeu! Dincolo de aceștia, mai sunt și alții care pretind 
că pocăința ar fi o formă de fapte bune, și implicit nu 
este necesară pentru niciun fel de persoane! Așadar, 
scopul meu de aici este să resping toate aceste erori fa-
tale, care în fapt înșeală suflete prețioase, conducându-
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le la pierzare veșnică.  

Pentru aceasta, haideți să vedem care este mărturia 
Cuvântului lui Dumnezeu. În Luca 13:3 și 5 citim ur-
mătoarele cuvinte ale Domnului: „dacă nu vă pocăiți, 
toți veți pieri la fel”. Ceea ce El spune este că, dacă nu 
predai armele răzvrătirii tale împotriva lui Dumnezeu, 
vei pieri în Iad, căci mânia lui Dumnezeu va rămâne 
asupra ta. Mărturisește-ți păcatele și părăsește-le, altfel 
vei pieri pe vecie! Așa că, pentru început, trebuie să ex-
plic care este efectul păcatului asupra rasei omenești, și 
aceasta la nivel personal. Dar ce este păcatul?  

PĂCATUL – DEFINIȚIA 
În esență, păcatul este răzvrătire împotriva lui 

Dumnezeu.1 Asta înseamnă să credem că avem dreptul 
să facem ce vrem cu viețile noastre și să acționăm inde-
pendent de Dumnezeu și de Legea Sa sfântă. La fel 
spune și apostolul Ioan: „Oricine face păcat, face și fă-
rădelege; și păcatul este fărădelege”2 (1 Ioan 3:4). De 
fapt, păcatul este modalitatea prin care Îi spunem lui 

 
1 Cuvântul păcat are sensul de „a rata ținta”.  1 Ioan 5:17 spune că „orice nelegiuire 
este păcat”; aceasta cuprinde orice nu este în armonie cu natura și caracterul nepri-
hănit al lui Dumnezeu. 1 Ioan 3:4 ne spune că păcat înseamnă încălcarea Legii lui 
Dumnezeu, adică încălcarea voii revelate a lui Dumnezeu. Aceste definiții biblice 
arată clar că păcat este orice gând, vorbă, atitudine și faptă diferită de caracterul 
revelat al lui Dumnezeu și de voia Lui prezentată în Cuvântul Său. 
2 Expresia „păcatul este fărădelege” are sensul „păcatul este încălcarea Legii” [n.tr.] 
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Dumnezeu: „Dă-Te la o parte din viața mea; n-am ne-
voie de Tine”.  

CONSECINȚELE GRAVE ALE PĂCATULUI 
Învățătura despre efectele păcatului asupra mea și 

a ta, ca și asupra întregii rase omenești, este de cea mai 
mare seriozitate. După cum nicio inimă nu o poate cu-
prinde suficient, tot așa nicio limbă nu poate exprima 
cu totul adecvat starea de pierzare și ticăloșie pe care pă-
catul o aduce asupra omului nenorocit și vinovat. Ai 
putea să îți pui întrebarea, „Dar ce anume a făcut păca-
tul?” O, prietene, păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu! 
Ne-a pervertit și ne-a ruinat trupurile, sufletele și du-
hurile! Păcatul a umplut trupurile noastre de boală și 
suferință. Păcatul a desfigurat chipul lui Dumnezeu în 
sufletele noastre. Păcatul a rupt părtășia noastră cu 
Acela care ne-a creat după chipul moral și după asemă-
narea Lui! Păcatul ne-a făcut în firea noastră iubitori de 
rău și urâtori de Dumnezeu, singurul care este bun. Da, 
este un lucru dintre cele mai serioase să îți vezi păcatul 
așa cum este, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, să 
conștientizezi cât rău i-a făcut el omului, lui Dumne-
zeu și Hristosului Lui, ca și întregii creații a lui Dum-
nezeu! Păcatul ne-a aruncat afară din prezența lui 
Dumnezeu și a deschis porțile Iadului. Este un lucru 
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serios, pentru că păcatul l-a costat pe om cel mai prețios 
lucru pe care îl are – sufletul lui nemuritor.  

PĂCATUL – UMILITOR PENTRU OM 
Doctrina păcatului, așa cum este ea prezentată în 

Cuvântul lui Dumnezeu, este una foarte umilitoare. De 
ce? Pentru că Biblia nu ne prezintă ca pe niște neștiutori 
în materie de păcat, și nici ca pe unii un pic obosiți și care 
au nevoie de puțină revigorare. Dimpotrivă, ea arată că 
tu și eu am devenit prin păcat oameni morți spiritual, și 
lipsiți de orice fel de neprihănire care să ne aducă vreun 
merit înaintea lui Dumnezeu.  

Asta înseamnă că suntem neputincioși din punct de 
vedere spiritual, cu totul incapabili de a ne face mai 
buni, vrednici de mânia lui Dumnezeu și fără putința de 
a face până și o singură faptă care să fie acceptabilă îna-
intea unui Dumnezeu sfânt (Rom. 3:10-18).  

Imposibilitatea aceasta a oricărei persoane de a că-
păta aprobarea din partea lui Dumnezeu prin propriile 
fapte ne este demonstrată foarte clar în cazul tânăru-
lui bogat care a venit înaintea lui Hristos (Matei 19). 
Dacă l-am judeca pe acest tânăr folosind standardele 
omenești, am zice că el era un model de virtuți și reu-
șite religioase. Și totuși, ca mulți alții care se încred în 
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eforturile și neprihănirea proprie, el era ignorant cu 
privire la nivelul de spiritualitate și strictețe al Legii lui 
Dumnezeu. Când Hristos i-a arătat tânărului lăcomia 
inimii sale, el a plecat întristat, fiindcă avea multe bo-
gății. A fost o experiență umilitoare pentru el să afle că 
până și cele mai bune fapte religioase ale sale nu erau 
altceva decât niște cârpe murdare, urât mirositoare îna-
intea lui Dumnezeu (Isaia 64:6). Acest tânăr nu ar fi 
recunoscut că moralitatea lui și cele mai bune fapte ale 
sale nu erau decât fapte condamnabile ale întunericu-
lui, de care el avea nevoie să se lepede și să le deplângă 
ca fiind fapte rele. 

PĂCATUL – NATURA NOASTRĂ 
Cât de umilitor este să descoperim că Dumnezeu 

cere ca adevărul să fie în adâncul inimii (Ps. 51:6)! Cât 
de umilitor este să nu ne putem lepăda de păcatele din 
inimile și din mințile noastre! Cât de umilitor este ca 
noi, ca și alții, să ne vedem înaintea lui Dumnezeu pă-
cătoși și să pledăm drept vinovați înaintea Lui. Dar noi 
nu vrem să mărturisim că suntem păcătoși – pierduți, 
ruinați, neajutorați și vinovați – înaintea lui Dumne-
zeu. Oamenii morali și care se cred neprihăniți nu vor 
să recunoască faptul că ei sunt la fel de vinovați înaintea 
lui Dumnezeu ca violatorii, curvele și bețivii. Dar fără 
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îndoială că suntem cu toții păcătoși prin natura noastră 
și prin faptele noastre. 

Nu putem scăpa de păcat decizându-ne să nu mai 
păcătuim, poruncindu-ne asta, sacrificându-ne sau se-
parându-ne complet de această lume, pentru simplul 
fapt că natura noastră este păcătoasă. Ieremia 13:23 
spune: „Poate un Etiopian să-și schimbe pielea, sau un 
pardos să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să fa-
ceți binele, voi, care sunteți deprinși să faceți răul?”3  

Acest fapt l-a umilit pe apostolul Pavel și l-a con-
dus la pocăință și la a mărturisi despre sine înaintea lui 
Dumnezeu că este un păcătos care merită Iadul. În Ro-
mani 7, el ne spune că odinioară, când nu conștientiza 
cerința Legii, el era viu; dar când porunca a venit ară-
tându-i că păcat este să poftească, parcă tot Iadul s-a re-
vărsat asupra sufletului său. Atunci a văzut că era un 
om lumesc,4 vândut păcatului. A mărturisit că a fost 
umilitor să descopere că, deși el voia să trăiască nepri-
hănit, nu era capabil să facă acest lucru. Și că ceea ce el 
nu voia să facă – adică să păcătuiască împotriva unui 
Dumnezeu sfânt și neprihănit – se descoperea pe sine 
făcând exact acel lucru. El a mărturisit că avea voința de 

 
3 În unele traduceri, a doua parte a versetului are următoarea formulare: „Tot așa, 
nici voi nu puteți face binele, voi, care sunteți deprinși să faceți răul”. 
4 lumesc – dedat plăcerilor lumești. 
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a face bine, dar nu avea nicio putere în acest sens. Vo-
ința sa era neputincioasă și ținută roabă naturii sale pă-
cătoase: „Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci 
răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac” (Rom. 7:19). 
S-a luptat împotriva păcatului, s-a decis să nu mai pă-
cătuiască, a încercat acest lucru, a făcut tot ce i-a stat în 
putință – dar nu a putut scăpa de păcat.  

La fel de umilitor este în ce ne privește, atunci 
când, prin puterea de iluminare a Duhului lui Dumne-
zeu, conștientizăm puterea extraordinară a păcatului în 
viețile noastre.  

PĂCATUL – CUM VEDE DUMNEZEU INIMILE NOASTRE 
Biblia arată că păcatul afectează omul în așa fel încât 

inimile noastre sunt comparate cu unele dintre cele mai 
respingătoare lucruri la care ne putem gândi! Iată ce des-
crieri folosește Biblia ca să ne arate cum vede Dumnezeu 
păcatele noastre. Știați că descrierea pe care Cuvântul lui 
Dumnezeu o face oamenilor păcătoși prin natura lor fo-
losește cuvântul vierme? Da, acest termen este folosit în 
Iov 25:4-6: „Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea 
lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să 
fie curat? Iată, în ochii Lui nici luna nu este străluci-
toare, și stelele nu sunt curate înaintea Lui; cu cât mai 
puțin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, 
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care nu este decât un viermușor!”5 În limba ebraică, 
sensul de bază al cuvântului vierme din acest verset este 
de „vierme care se hrănește din cadavre”.6 Așa ne vede 
Dumnezeu în putrefacția păcatului nostru, despărțiți 
de Hristos.  

De asemenea, știați că Dumnezeu îl descrie pe 
omul aflat în starea depravată ca pe o rană în putrefac-
ție? Da, așa este, citiți Isaia 1:4-6: 

„Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărăde-
legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați! L-au 
părăsit pe Domnul, L-au disprețuit pe Sfântul 
lui Israel. I-au întors spatele... Ce pedepse noi să 
vă mai dea, când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai 
rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă 
de moarte! Din tălpi până-n creștet, nimic nu-i 
sănătos: ci numai răni, vânătăi și carne vie, nes-
toarse, nelegate, și nealinate cu untdelemn”. 

Scriptura ne arată și că păcatul l-a făcut pe om să 
fie la fel de ignorant și de prost cum sunt dobitoacele; 
iată de ce trebuie să ne pocăim. Citim despre acest lu-
cru în Psalmul 73:22: „eram prost și fără judecată, eram 

 
5 Matthew Henry comentează următoarele despre acest verset: „Atât de dezgustă-
tor și de murdar. Omul nu poate fi pur, pentru că este un vierme, care se hrănește 
și crește din cadavre în putrefacție și, de aceea, este hidos înaintea lui Dumnezeu”. 
Matthew Henry, Matthew Henry’s Complete 6 Volume Commentary, (el. ed.). 
6 Harris, R. L., Archer, G. L., & Waltke, B. K. (1999, c1980). Theological 
Wordbook of the Old Testament, (p. 850). Chicago: Moody Press. 
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ca un dobitoc înaintea Ta”. În Psalmul 49:20 citim că 
„omul pus în cinste și fără pricepere [spirituală] este ca 
dobitoacele pe care le tai”. Dacă încă te joci cu păcatul, 
îți vei condamna propriul suflet să ajungă în Iad, și ești 
ca și dobitoacele care pier, pentru că nu îți înțelegi situ-
ația ta spirituală. 

Parcă îi aud pe unii spunând: „Dar limbajul ăsta 
nu este foarte politicos!” Știu asta, dar așa spune Cu-
vântul lui Dumnezeu. Trebuie să abandonăm orice fel 
de mândrie și auto-neprihănire, și să ne dăm seama că 
oricât am căuta ceva în noi înșine care să ne aducă me-
rite înaintea lui Dumnezeu, nu vom găsi.  

O, ce imagine a omului depravat! Ce imagine a na-
turii stricate! Tocmai pentru că ne vede în această stare 
de putrefacție, Dumnezeu trebuie să ne poruncească să 
ne pocăim.  

Dă-mi voie să te întreb: dacă nu te preocupă deloc 
veșnicia și nu vrei să te asiguri în privința vieții viitoare, 
cu siguranță că Biblia te prezintă cu precizie în toate 
aceste descrieri. Ești ca un vierme, ca o rană în putre-
facție și ca un dobitoc care piere. O, ce bine ar fi dacă 
ți-ai cunoaște sfârșitul (Deut. 32:29) și ai alerga la 
Dumnezeu cu pocăință, bizuindu-te numai pe mila Sa 
în Hristos! O, ce bine ar fi dacă ai veni astăzi înaintea 
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lui Dumnezeu cel sfânt, smerindu-te înaintea Lui, și 
implorându-L să îți dea pocăința adevărată! 



17 

2 
SENSUL POCĂINȚEI 

 

DEFINIȚIA POCĂINȚEI 
Așadar, omul păcătos stă înaintea stăpânirii și au-

torității lui Dumnezeu ca un rebel. Iată de ce Domnul 
Isus a început lucrarea Sa de predicare cu următoarele 
cuvinte: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este 
aproape” (Matei 4:17). El îi poruncește fiecărui păcă-
tos să își abandoneze armele răzvrătirii și să ridice stea-
gul alb al predării, dacă vrea să aibă acces în Împărăția 
lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, un păcătos trebuie să 
își schimbe părerea despre păcat. Și tocmai asta în-
seamnă să te pocăiești: o schimbare a gândirii în pri-
vința păcatului și a lui Dumnezeu, care conduce la în-
toarcerea de la păcat la Dumnezeu.7 Și ce întoarcere este 

 
7 Vocabularul biblic pentru cuvântul pocăință este cu adevărat unul bogat. Tema 
pocăinței se găsește peste tot, în întreaga Biblie, și înțelesul ei este exprimat și atunci 
când nu se folosește termenul propriu-zis. În Vechiul Testament există două cu-
vinte evreiești, verbele nacham și shub, care sunt traduse deseori ca a se pocăi. Lexi-
conul Ebraic și Aramaic al Vechiului Testament (The Hebrew and Aramaic Lexi-
con of the Old Testament) de Koehler, Baumgartner, Richardson, și Stamm spune 
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că nacham are sensul de „a-i părea rău, a ajunge să regrete ceva, a se pocăi”, ca în 
Iov 42:6, „De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă”. În 
lucrarea Commentary on the Old Testament, Keil și Delitzsch remarcă următoa-
rele: „Nacham este aceeași expresie pentru metanoeo, întristarea pocăinței auten-
tice, pe care nimeni nu o regretă. Omul se pocăiește stând în țărână și cenușă, după 
obiceiul celor care sunt caracterizați de o întristare profundă”. În ce privește ter-
menul shub, care înseamnă „a se întoarce”, lucrarea The Theological Wordbook of 
the OT spune: „Biblia este bogată în expresii care descriu responsabilitatea omului 
în procesul pocăinței. Iată câteva astfel de fraze: ‚întoarceți-vă inima spre Domnul, 
Dumnezeul lui Israel’ (Ios. 24:23); ‚Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă 
împrejur inimile’ (Ier. 4:4); ‚curăță-ți inima de rău’ (Ier. 4:14); ‚desțeleniți-vă un 
ogor nou’ (Osea 10:12) și altele. Toate aceste expresii legate de acțiuni ale omului 
sunt sumarizate în acest verb shub, pentru că niciun alt verb nu combină în el cele 
două componente ale pocăinței: întoarcerea de la rău către bine”. Ei concluzio-
nează spunând: „Ca să fim siguri, nu există nicio altă descriere sistematică a doctri-
nei pocăinței în Vechiul Testament. Ea este ilustrată în Psalmul 51 mai bine ca 
oriunde altundeva. Totuși, faptul că oamenii sunt chemați să se ‚întoarcă’ fie ‚că-
tre’, fie ‚de la’ implică ideea că păcatul nu este o pată care n-ar putea fi înlăturată, 
ci că, prin întoarcerea sa, prin puterea dată de Dumnezeu, un păcătos poate să își 
schimbe destinul. Există două aspecte în înțelegerea convertirii – actul suveran al 
îndurării lui Dumnezeu și cel al omului care merge dincolo de părerea de rău până 
la o decizie fermă de a se întoarce la Dumnezeu. Cel de-al doilea aspect include și 
renunțarea la toate păcatele și acceptarea voii depline a lui Dumnezeu pentru viața 
acelei persoane”. În Noul Testament există trei cuvinte în grecește care exprimă 
pocăința: verbele metanoeo și metamelomai, și substantivul metanoia. 1) Conform 
Analytical Lexicon of the Greek New Testament de Friberg, Friberg și Miller, meta-
noeo este folosit „predominant pentru a exprima o schimbare religioasă și morală 
în felul în care cineva gândește: a se pocăi, a-și schimba gândirea, a fi convertit” 
(Matei 3:2). El poate exprima și un element emoțional, „precum a simți regret pro-
fund, a-i părea foarte rău” (Luca 17:3-4). 2) Lucrarea A Greek-English Lexicon of 
the New Testament and Other Early Christian Literature de Arndt, Gingrich, 
Danker și Bauer spune că metamelomai are sensul de „a simți regret, a se pocăi”. 
Cartea Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains 
de J.P. Louw și E.A. Nida spune că metamelomai înseamnă „a-și schimba gândirea 
despre ceva, implicând probabil regretul – ‚a-și schimba gândirea, a gândi diferit’.” 
3) Metanoia înseamnă „o schimbare a gândirii care conduce la o schimbare a com-
portamentului”. Louw și Nida spune despre metanoeo și metanoia că au sensul de 
„a schimba modul de viață ca rezultat al unei schimbări complete a gândirii și ati-
tudinii despre păcat și neprihănire – ‚a se pocăi, a-și schimba calea, pocăință’. me-
tanoeo: „Ucenicii au plecat, și au propovăduit pocăința” (Marcu 6:12). metanoia: 
„Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?” (Rom. 2:4). 
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aceasta! Pocăința afectează de aceea întreaga viață a pă-
cătosului.  

Pocăința include faptul că păcătosul își recunoaște 
vinovăția pentru starea sa păcătoasă înaintea lui Dum-
nezeu, și stă alături de Dumnezeu împotriva eului său. 
Un pocăit nu dă vina pe nimeni pentru situația sa, ci 
mai degrabă dă vina pe sine, știind că merită condam-
narea mâniei veșnice a lui Dumnezeu.  

Pocăința include părerea de rău pentru păcat. 2 
Corinteni 7:10 spune: „când întristarea este după voia 
lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire, 
și de care cineva nu se căiește niciodată”. Iar Matei 5:4 
spune: „Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!” 

Pocăința conduce la mărturisirea păcatului. Fără a 
ascunde ceva, păcătosul își recunoaște păcatele și își varsă 
inima păcătoasă înaintea lui Dumnezeu în mărturisire. 

Mai mult, pocăința conduce la abandonarea păca-
tului. Un păcătos care se pocăiește se și hotărăște să nu 

 
Chiar dacă în limba engleză, componenta primordială a cuvântului pocăință este a 
părerii de rău sau regretul pe care o persoană îl experimentează din cauza păcatului, 
sensul din metanoeo și metanoia pare să trateze mai specific acea schimbare totală, 
atât în gândire cât și în comportament, cu privire la felul cum acea persoană ar 
trebui să gândească și să acționeze”. Importanța acestor definiții stă în aceea că deși 
sensul primar al pocăinței este acela al schimbării gândirii care conduce apoi la o 
schimbare de comportament, nu poate fi exclus elementul emoțional al regretului 
sau remușcării pentru păcat. 
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se mai întoarcă la păcat. Așa că în pocăința biblică, un 
păcătos convins de păcatul lui își ia locul de condamnat 
pe drept înaintea lui Dumnezeu. El își urăște păcatul, 
tânjind să fie eliberat de el. Îi pare rău pentru că a păcă-
tuit, decizându-se ferm să nu se mai întoarcă la păcat. 
Și el demonstrează că pocăința lui este reală prin um-
blarea sa pe calea neprihănirii și a sfințeniei adevărate. 
A face „roade vrednice de pocăință” este dovada că o 
schimbare radicală a avut loc în viețile noastre (Matei 
3:8). 

POCĂINȚA ȘI JUDECATA 
În Faptele Apostolilor 17:30 citim aceste cuvinte: 

„Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și 
poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să 
se pocăiască”. Dumnezeu le poruncește tuturor oame-
nilor – nu doar Neamurilor – ci tuturor oamenilor, 
adică oamenilor din orice limbă, orice popor, orice se-
minție și orice națiune. Iar în versetul 31 vedem de ce 
le-a poruncit tuturor oamenilor de pretutindeni să se 
pocăiască: vine judecata! „Pocăiți-vă!” Dumnezeu 
spune că Regele vine să judece! Pocăiește-te, dacă sufle-
tul tău nemuritor îți este prețios! De ce? „Pentru că a 
rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, 
prin Omul [Hristos], pe care L-a rânduit pentru 
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aceasta, și despre care le-a dat tuturor oamenilor o do-
vadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți”. 
Da, Dumnezeu le poruncește tuturor oamenilor de pre-
tutindeni să se pocăiască și să facă fapte vrednice de po-
căință, adică să trăiască o viață sfântă, altfel se vor întâlni 
cu El la judecată, când nu va mai fi loc de îndurare! 

Iată că Dumnezeu este suveran în mântuirea pe 
care El o dă. Numai El stabilește condițiile în care El îi 
primește pe păcătoșii răzvrătiți în Împărăția Lui. Cu-
vântul Lui declară că El este iubitor, bun, milostiv și 
plin de har; dar El este de asemenea sfânt și drept. De 
aceea, El le poruncește oamenilor să se pocăiască. Nu 
există iertare până când păcătosul răzvrătit nu se pocă-
iește și nu crede în Evanghelie. Dar slavă Numelui Său 
prețios; un astfel de păcătos caută El! Domnul spune 
în Isaia 66:2: „Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: 
spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme 
de cuvântul Meu”. De asemenea, Psalmul 51:17 spune: 
„Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: 
Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și 
mâhnită”. 

Slavă Domnului! El nu va respinge niciodată pe un 
păcătos care se pocăiește și crede. Hristos a venit să ca-
ute și să mântuiască exact acest tip de păcătos. Ascultați 
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ce spune Isaia 55:6-7: „Căutați pe Domnul câtă vreme 
se poate găsi; chemați-L, câtă vreme este aproape. Să se 
lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de 
gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă 
de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând”. 
Puteți observa în aceste versete acea poruncă de a aban-
dona căile și de a vă întoarce la Dumnezeu. Lasă-te de 
căile tale, și întoarce-te așadar la Dumnezeu!8  

POCĂINȚA ESTE PRACTICATĂ TOATĂ VIAȚA 
Mă simt nevoit să subliniez un alt adevăr: pocăința 

biblică este practicată toată viața – copilul lui Dumne-
zeu se va pocăi până când Dumnezeu îl va lua la Cer. 
Pocăința este o modalitate de gândire perpetuă, un dis-
preț continuu față de rău.  

O, cât de multe suflete prețioase au fost condam-
nate tocmai pentru lipsa acestei pocăințe continue! Ei 
păreau cândva să îmbrățișeze pocăința. La un mo-
ment dat, ei renunțaseră la vechii prieteni și părăsiseră 
anumite locuri ale păcatului – barurile, discotecile, ca-
sele de curvie. Ei păreau că Îl primesc pe Hristos. Unii 

 
8 Asta nu înseamnă că acea persoană trebuie să înceteze orice fel de păcat înainte 
ca să vină la Hristos. Acest lucru este imposibil. Pocăința presupune o schimbare 
a gândirii, o întoarcere de la păcat din toată inima, o întoarcere de la orice păcat 
cunoscut în această viață, această întoarcere crescând progresiv pe măsură ce acea 
persoană se maturizează în Hristos. 
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pot să și predice, și chiar să le vorbească altora despre 
El. Dar pentru că ei sunt dintre cei ce se aseamănă cu 
sămânța căzută „în locuri stâncoase” (Marcu 4:5-6; 16-
17), acești oameni stau pe cale numai pentru o vreme. 
Apoi ei încep să se răcească, întorcându-se gradual la 
căile lor vechi. Ei se întorc la păcat, acolo de unde ple-
caseră odată. Unul câte unul, ei își reiau păcatele și pri-
etenii vechi, și se întorc în lume. Vedeți voi, pocăința 
lor nu a fost continuă, nu a izvorât dintr-o naștere din 
nou, ci a fost o pocăință forțată. Cuvântul lui Dumne-
zeu îi descrie pe acești oameni în felul următor:  

„În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întină-
ciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și 
Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă 
iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă 
se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai 
bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihă-
nirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se în-
toarcă de la porunca sfântă, care le fusese dată. 
Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: 
‚Câinele s-a întors la ce vărsase’, și ‚scroafa spă-
lată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă’” 
(2 Petru 2:20-22). 

În foarte multe cazuri, întoarcerea în lume este un 
proces lent. Puțini se întorc la păcat dintr-o dată. Mai 
întâi, ei încep să tânjească după „libertate” și caută în 
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Cuvântul lui Dumnezeu ca să vadă ce libertăți își pot 
permite, astfel încât să trăiască cât mai aproape de lume 
le-ar fi posibil. Apoi, încetul cu încetul, ei se întorc la 
păcate, azi la unul, mâine la altul și tot așa. În final, ei 
nu mai au o mărturie pentru Hristos, ci numai o pre-
tenție exterioară că sunt credincioși. Păcatul nu îi mai 
deranjează deloc. Ei nu îl mai urăsc și nici nu se mai ri-
dică împotriva lui. Ei își spun că Dumnezeu nu mai 
vrea ca ei să se pocăiască și să urască păcatul. Ei cred că 
sunt pe calea vieții, și totuși păcatul nu-i mai deran-
jează. Așa că se întorc la acele păcate de care cândva se 
lăsaseră, spunând: „Acum avem libertatea să umblăm 
pe aceste căi”. Dar prieteni, aceasta nu este libertate, ci 
permisiunea pe care v-o luați de a face ceea ce voi ori-
cum voiați întotdeauna să faceți, de a trăi în păcat fără 
înfrânare. V-ați jucat cu focul și inimile voastre sunt 
acum împietrite de înșelăciunea păcatului (Evrei 3:12). 

Te avertizez, ia aminte la pocăința care nu este 
continuă! Dacă pocăința ta nu este biblică, inima ta va 
fi satisfăcută din nou cu gunoiul acestei lumi: „El se 
hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătă-
cire, ca să nu-și mântuiască sufletul, și să nu zică: ‚N-am 
oare o minciună în mână?’” (Isaia 44:20). Așa că nu 
uita niciodată că pocăința adevărată este continuă pe vi-
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ață. Dacă ești cu adevărat convertit, atunci vei urî și pă-
răsi păcatele tale pentru tot restul vieții.9 Și vei tânji să 
fii sfânt, să fii asemenea lui Hristos și să fii plăcut lui 
Dumnezeu. 

Iată de ce te întreb: „Ai avut vreodată pocăința 
adevărată, biblică, pe care Dumnezeu o poruncește că-
tre toți oamenii?” 

POCĂINȚA ESTE UN DAR 
Aș vrea să adaug acum pe scurt și că pocăința este un 

dar al harului, produsă în inimă prin puterea lui Dum-
nezeu, Duhul Sfânt.10 Faptele Apostolilor 11:18 spune 
că „Dumnezeu le-a dat deci și Neamurilor pocăință, ca 
să aibă viața”. Duhul Sfânt ne arată starea noastră spi-

 
9 Chiar dacă pocăința biblică este perpetuă, asta nu înseamnă că noi, copiii lui 
Dumnezeu, nu experimentăm o continuă luptă cu păcatul sau perioade „sece-
toase”. Pavel scrie: „Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul 
împotriva firii pământești: sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți 
face tot ce voiți” (Gal. 5:17). Dar copiii adevărați ai lui Dumnezeu nu pot fi nicio-
dată mulțumiți și indiferenți cu păcatele lor. Duhul Sfânt îi va convinge pe credin-
cioșii adevărați că L-au întristat, le va ilumina mințile și le va da pocăința, restau-
rând părtășia lor cu Domnul (Ps. 51). 
10 Pocăința este un „dar al harului” care provine din lucrarea miraculoasă a Duhu-
lui Sfânt, despre care Isus vorbea folosind termenul de „născut din nou” (Ioan 3:3; 
1 Petru 1:23). Această naștere din nou este descrisă și ca fiind „născut din Duhul” 
(Ioan 3:5-6, 8), „născut din Dumnezeu” (Ioan 1:13; 1  Ioan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 4, 
18), a fi din Dumnezeu (1 Petru 1:3; 1 Ioan 5:1, 18), și înnoire (Tit 3:5). Biblia 
folosește de asemenea mai mulți alți termeni având aceeași semnificație. Niciun 
păcătos nu se va pocăi cu adevărat dacă nu a fost înviat [născut din nou] mai întâi 
prin Duhul Sfânt. 
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rituală păcătoasă înaintea lui Dumnezeu și ne face dor-
nici să renunțăm la ura noastră față de Dumnezeu și 
față de autoritatea Lui. Și prin harul Lui, El ne dă do-
rința de a umbla cu El într-o viață nouă, o viață de sfin-
țenie. 

După cum am văzut deja, Dumnezeu ne porun-
cește să ne pocăim, pentru că tu și eu suntem rebeli prin 
natura noastră împotriva lui Dumnezeu. Orice om care 
nu Îl are pe Hristos este un rebel împotriva tronului lui 
Dumnezeu (Rom. 8:7). Din cauza naturii noastre pă-
cătoase, noi am fost totdeauna hotărâți să ne trăim vie-
țile departe de Dumnezeu. Așa că avem nevoie de o 
schimbare radicală a gândirii noastre în privința acestui 
trai independent față de El. Această dorință este de-
monstrată în strigătul nostru după ajutorul lui Dum-
nezeu, în faptul că Îl chemăm să fie Domnul și Stăpâ-
nul vieților noastre! 

Dumnezeu ne poruncește să ne pocăim și să cre-
dem în Domnul Isus Hristos pentru că noi L-am 
scuipat în față, am blasfemiat Numele Lui, ne-am în-
chinat dumnezeilor banului și plăcerilor, am petrecut 
Ziua Lui în plăcerile noastre și ne-am trăit viețile în 
mândrie și aroganță împotriva Lui. Trebuie să ne 
schimbăm gândirea în privința mândriei și a aroganței, 
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a lăcomiei și plăcerilor lumești, și în a ne trăi viețile 
după cum vrem noi. Trebuie să strigăm la Dumnezeu 
cerându-I să lucreze în noi dragostea și sfințenia Lui. 

Da, prieteni, Dumnezeu ne poruncește să ne po-
căim și să ne punem credința în Domnul Isus pentru 
iertarea păcatelor noastre, din cauză că noi nu L-am iu-
bit cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea și cu 
toată puterea, și ne-am demonstrat dragostea egoistă și 
dragostea de lume. Vedeți, pocăința adevărată îl detro-
nează pe om de la cârma vieții sale și Îl pune pe Hristos 
ca Domn în orice aspect al vieții.  
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3 
LEGĂTURA DINTRE                                  

POCĂINȚĂ ȘI CREDINȚĂ 
 

Pocăința și credința sunt legate inseparabil în Cu-
vântul lui Dumnezeu și, de aceea, ele trebuie predicate 
împreună. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu des-
partă (Matei 21:32; Marcu 1:15; F.A. 2:38; 5:31; 20:21; 
2 Tim. 2:25). 

Scriptura spune clar că Dumnezeu le poruncește 
„tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” 
(F.A. 17:30).  

Mai mult, Biblia arată clar că pocăința este la fel de 
necesară ca și credința în Domnul Isus Hristos. Pavel le 
spunea celor care îl ascultau, în Faptele Apostolilor 
20:20-21: „Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de 
folos, și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă în-
văț înaintea norodului și în case, și să vestesc Iudeilor și 
Grecilor: pocăința față de Dumnezeu și credința în 
Domnul nostru Isus Hristos”. De aceea, pocăința și 
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credința sunt poruncite de Dumnezeu ca parte din 
chemarea Evangheliei.11 

Luați aminte la următoarele versete ale Scripturii, 
în care aceste adevăruri sunt prezentate împreună în 
Cuvântul lui Dumnezeu. „S-a împlinit vremea, și Îm-
părăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și cre-
deți în Evanghelie” (Marcu 1:15). „Fiindcă Ioan a venit 
la voi umblând în calea neprihănirii, și nu l-ați crezut. 
Dar vameșii și curvele l-au crezut: și, măcar că ați văzut 
lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți” (Matei 
21:32). Pavel descrie astfel mărturia lucrării sale: „să le 
vestesc Iudeilor și Grecilor: pocăința față de Dumnezeu 
și credința în Domnul nostru Isus Hristos” (F.A. 20:21). 
Epistola către Evrei spune: „De aceea, să lăsăm adevăru-
rile începătoare ale lui Hristos, și să mergem spre cele de-
săvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței 

 
11 Pocăința și credința sunt „două fațete ale aceleiași monede”, adică ale convertirii. 
Pocăința este fața negativă, iar credința cea pozitivă. Pocăința îl întoarce pe om de 
la păcat, iar credința îl întoarce la Dumnezeu. Așa spunea și apostolul Pavel: „să le 
vestesc Iudeilor și Grecilor: pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nos-
tru Isus Hristos” (F.A. 20:21). Pocăința și credința sunt atât de strâns legate, încât 
unele pasaje biblice vorbesc despre pocăință fără a menționa credința: „Și să se pro-
povăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, în-
cepând din Ierusalim” (Luca 24:47). Pavel, apostolul harului, și-a descris lucrarea 
astfel: „Ci le-am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată 
Iudea, și la Neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, și să facă fapte 
vrednice de pocăința lor” (F.A. 26:20). Pe de altă parte, există pasaje biblice care 
vorbesc de credință fără a menționa pocăința: „Crede în Domnul Isus, și vei fi 
mântuit tu și casa ta” (F.A. 16:31). Acestea, și numeroase alte pasaje, demonstrează 
că pocăința și credința sunt legate în mod vital. 
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de faptele moarte, și a credinței în Dumnezeu” (Evrei 
6:1). Apoi, una dintre ultimele porunci ale Domnului 
nostru către ucenicii Lui, înainte de a Se ridica la Cer, se 
găsește în Luca 24:46-48: „Și le-a zis: ‚Așa este scris, și așa 
trebuia12 să pătimească Hristos, și să învieze a treia zi din-
tre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamuri-
lor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, înce-
pând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lu-
cruri’”. Biblia ne oferă exemple ale acelora care au venit 
la Hristos cu pocăință și credință; ei au venit la El ca să 
fie iertați de păcatele lor. Tâlharul de pe cruce s-a pocăit 
și a crezut; fiul risipitor s-a pocăit și a crezut; și tot așa noi 
chemăm azi oamenii să se pocăiască și să creadă. 

POCĂINȚA ȘI IERTAREA PĂCATELOR TREBUIE PREDI-
CATE ÎMPREUNĂ13 

 
12 așa trebuia – are sensul de a fi fost necesar, sau potrivit ca să se împlinească. 
13 De-a lungul secolelor, a existat o continuă dezbatere între copiii Domnului cu 
privire la care dintre cele două apare prima, pocăința sau credința. Amândouă ta-
berele au susținători printre credincioșii în Biblie. Dar nașterea din nou este o mi-
nune care nu poate fi examinată la microscop. Chiar dacă miracolul nașterii din 
nou va demonstra întotdeauna viața lui Dumnezeu arătată în sufletul omului, tre-
buie să avem grijă să nu facem prea strictă ordinea în care Dumnezeu lucrează acest 
miracol în viața unui păcătos. Întrucât atât pocăința cât și credința izvorăsc din 
nașterea din nou, amândouă se vor vedea în copiii Domnului. Niciun păcătos nu 
poate crede în Hristos în sens mântuitor până nu și-a schimbat gândirea despre 
păcat, Dumnezeu și Hristos. Și nici nu se poate pocăi cu adevărat dacă nu se în-
crede în Cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește starea sa spirituală pierdută și 
puterea mântuitoare a lui Isus Hristos. A insista exagerat fie asupra credinței, fie 
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Domnul nostru le-a spus ucenicilor Lui și ne 
spune și nouă să urmăm exemplul Lui în predicarea po-
căinței și a iertării păcatelor prin credința în Hristos, 
pentru că aceasta ilustrează lucrarea Sa câtă vreme a fost 
aici pe pământ. Prima sa predică, prezentată în Marcu 
1:15, a fost aceasta: „S-a împlinit vremea, și Împărăția 
lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în 
Evanghelie”. Și ultimele Sale cuvinte, adresate ucenici-
lor Săi și nouă deopotrivă, au fost ca pocăința și iertarea 
păcatelor prin credința în Hristos să fie predicate în 
Numele Lui către toate națiunile, începând din Ierusa-
lim (Luca 24:46-48). Cu toate acestea, se pare că astăzi 

 
asupra pocăinței, poate conduce la cel puțin patru erori: 1) Insistența asupra pocă-
inței ca fiind separată de credință poate să îi lase pe păcătoși cu impresia că ei tre-
buie neapărat să experimenteze un anumit nivel al regretului sau un număr anume 
de lacrimi ca să poată să creadă apoi în Hristos. 2) Insistența asupra pocăinței ca și 
cum ar fi separată de credință poate să le creeze păcătoșilor impresia că ei trebuie să 
aștepte până când au încetat complet să păcătuiască în orice fel, înainte ca ei să 
poată crede în Hristos. 3) Insistența asupra credinței fără pocăință poate să creeze 
în mintea păcătoșilor impresia că ei pot să „creadă în Hristos” fără să fie preocupați 
de nevoia unei vieți schimbate. Evanghelia cheamă păcătoșii să vină la Isus ca la Cel 
care îi mântuiește din păcat. Isus nu a venit ca să îi asigure pe păcătoși că ei vor 
merge în Rai chiar dacă ei continuă aici într-o viață păcătoasă, centrată pe ei înșiși; 
dimpotrivă, Isus a venit să cheme „păcătoșii la pocăință” (Matei 9:13; Marcu 2:17; 
Luca 5:32). Păcătoșii nu vor alerga la Isus niciodată ca la Mântuitorul lor din păcat 
până nu vor vedea păcatul lor ca fiind un rău care Îl insultă pe Dumnezeu și care îi 
condamnă pe bună dreptate înaintea Lui. Numele Lui este „ISUS: pentru că El va 
mântui pe poporul Lui de păcatele sale” (Matei 1:21). 4) Insistența fie pe pocăință, 
fie pe credință poate conduce la gândirea eronată cu privire la fundamentul adevă-
rat al îndreptățirii. Fundamentul îndreptățirii este Isus Hristos și lucrarea Sa ispă-
șitoare de la cruce. Pocăința îl desparte pe om de păcat și centrarea pe sine, iar cre-
dința primește neprihănirea perfectă a lui Isus. Dar nici pocăința și nici credința 
nu sunt lucruri care, în ele însele, îl fac pe om să merite îndreptățirea. 
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multora le este frică să predice pocăința. Domnului 
nostru nu I-a fost teamă să cheme oamenii la pocăință, 
și El ne-a dat însărcinarea de a face la fel. Așa că noi do-
rim să proclamăm înaintea tuturor oamenilor că ei tre-
buie să se pocăiască și că creadă în Numele lui Isus pen-
tru ca păcatele lor să fie iertate. 

„Să li se propovăduiască tuturor neamurilor, în 
Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând 
din Ierusalim” (Luca 24:47). Acestea sunt cuvinte 
pline de semnificație, care trebuie să fie proclamate as-
tăzi la fel ca atunci. Pentru cei care se văd pe ei înșiși 
păcătoși cu adevărat, există iertare adevărată de păcate, 
prin credința în Hristos. Păcătoșii necredincioși – 
pierduți, fără Dumnezeu, fără speranță, plini de păcat, 
plini de nelegiuire – trebuie să vină la Hristos, abando-
nând armele răzvrătirii lor și fluturând steagul alb al ca-
pitulării. Lor le dă Dumnezeu iertarea păcatelor. El îi 
invită să vină, la fel cum s-a întors acasă fiul risipitor. 

Pocăința și iertarea păcatelor sunt atât de strâns 
legate, încât oriunde găsim menționată una în Biblie, 
putem fi siguri că există și cealaltă. Acolo unde nu 
există pocăință, puteți fi siguri că nu există nici cre-
dință în Hristos.  

Dar acolo unde există pocăință adevărată, puteți fi 
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siguri că există și credința în Hristos, care conduce la 
iertarea deplină și fără plată a tuturor păcatelor. Dom-
nul nostru Isus Hristos a declarat cu autoritate că „orice 
păcat... le va fi iertat oamenilor” (Matei 12:31). Și iată 
ce scrie în cartea Faptelor Apostolilor:  

„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu pute-
rea Lui, și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să 
îi dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor” 
(F.A. 5:31).  

„Să știți dar, fraților, că în El vi se vestește ierta-
rea păcatelor; și oricine crede, este iertat prin El 
de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați 
prin Legea lui Moise” (F.A. 13:38-39).  

„Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de fo-
los, și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să 
vă învăț înaintea norodului și în case, și să le 
vestesc Iudeilor și Grecilor: pocăința față de 
Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus 
Hristos” (F.A. 20:20-21). 

Apostolii au propovăduit aceste lucruri la vremea 
lor, și noi afirmăm aceleași adevăruri astăzi. 

POCĂINȚA ESTE UN DAR AL HARULUI LUI DUMNEZEU 
Aș vrea să afirm acum, în baza autorității Cuvân-

tului lui Dumnezeu, că pocăința trebuie predicată în 
Numele Domnului Isus ca fiind un har care ni se dă de 
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sus. O primim de la Dumnezeu. Da, pocăința le-a fost 
dată Neamurilor și Evreilor deopotrivă, pentru că este 
un dar al harului (F.A. 11:18). Nu o primim prin fap-
tele Legii, ci în întregime, complet, din inima plină de 
har a lui Dumnezeu. Ea nu trebuie predicată în numele 
lui Moise, ca fiind o îndatorire a Legii, ci trebuie predi-
cată ca un har care ni se dă de sus, de la Dumnezeu. Nu 
trebuie predicată la fel cum Iona a predicat, fără vreo 
speranță, căci el a proclamat că cetatea Ninive va fi dis-
trusă în 40 de zile; pocăința trebuie predicată în Nu-
mele lui Isus ca fiind un har al lui Dumnezeu.  

Pocăința este un dar care ni se dă prin harul lui 
Dumnezeu, după cum credința ni se dă prin harul lui 
Dumnezeu. Dumnezeul și Tatăl nostru ceresc L-a înăl-
țat pe Fiul Său peste măsură și I-a dat un Nume care 
este mai presus de orice nume, așezându-L la dreapta 
Sa pentru a fi „Domn și Mântuitor, ca să îi dea lui Israel 
pocăința și iertarea păcatelor” (F.A. 5:31). Deci harul 
lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu ne conduc 
la pocăință (Rom. 2:4). 

Oriunde există o întristare reală pentru păcat, ori-
unde există o hotărâre onestă, prin harul lui Dumne-
zeu, de a înceta să păcătuim; oriunde există o schimbare 
radicală a minții cu privire la păcat, poți ști că acestea 
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au fost produse prin Duhul lui Dumnezeu. Ea este un 
dar al legământului harului așa cum este iertarea care 
vine odată cu ea. Și să ne amintim că Dumnezeu le dă 
acest har numai păcătoșilor care se văd neajutorați. El îi 
face să își conștientizeze nevoia de pocăință. 

Prin harul Lui, Dumnezeu folosește Legea pentru 
a-ți arăta cine ești și pentru a te aduce la Hristos. Duhul 
Lui folosește Legea pentru a-ți da cunoștința păcatului 
(Rom. 3:19-20; 7:7-25).  

De aceea, nu da niciodată la o parte Legea lui 
Dumnezeu! Da, ea te aduce sub mânia lui Dumnezeu 
și te condamnă la Iad. Dar slavă lui Dumnezeu, prin 
Legea Lui ești făcut să vezi, să recunoști și să înțelegi 
păcătoșenia ta, distanța foarte mare față de Dumnezeu, 
și nevoia ta uriașă pentru un Mântuitor. Galateni 3:24 
spune că Legea este un dascăl care te conduce la Hris-
tos, Cel care este singura ta speranță. La fel este harul 
lui Dumnezeu, care produce în inima ta pocăința și cre-
dința în Domnul Isus Hristos.  

Duhul Sfânt te va învăța cât de groaznic a suferit 
Hristos pentru păcatul tău, și acest adevăr va fi moda-
litatea prin care El te va face să urăști să păcătuiești. 
Vei conștientiza cum Duhul Sfânt, prin iluminarea 
minții tale și prin influența asupra simțămintelor tale, 
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produce pocăința în tine – da, chiar în acea inimă care 
părea atât de lipsită de zdrobire și sterilă, pe care nimic 
nu părea să o poată schimba! Inima ta va fi atunci zdro-
bită și făcută un teren fertil prin roua harului care cade 
asupra sufletului tău. Apoi, prin lucrarea Duhului lui 
Dumnezeu în tine, vei vedea în Domul Isus Hristos o 
frumusețe și o slavă care te vor face să dorești părtășia 
cu El (2 Cor. 4:4, 6; Iov 23:3; Cânt. 2:3). Nu doar că 
vei urî păcatul și vei fi întristat când vei mai păcătui (2 
Cor. 7:10-11), ci te vei întoarce de la păcat cu toată vo-
ința, prin credința în Hristos, văzând ce a făcut El pen-
tru tine. 

Astfel le dă Dumnezeu pocăința păcătoșilor; ea 
este unul dintre darurile fără plată ale harului Său. Și 
oricine are acest dar, poate fi sigur că mâna lui Dumne-
zeu a venit asupra lui făcându-i bine. 

Dar haideți să mergem mai departe. Oriunde există 
pocăință reală, aceasta este dovada credinței în Hristos 
care lucrează în inima ta. Este dovada că ești viu în Hris-
tos.  

Dacă ai întors spatele păcatului în inima ta, dacă te 
proșterni în țărână înaintea lui Dumnezeu din cauza pă-
catelor tale, dacă privești cu regret real la Hristos stând pe 
cruce, implorându-L, „Doamne, amintește-ți de mine! 
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Doamne, mântuiește-mă! Dumnezeule, fii milostiv cu 
mine și eliberează-mă din groapa pieirii”, pocăința și 
credința sunt la lucru în inima ta. Nu le poți separa: 
acolo unde există una, o vei găsi și pe cealaltă. 

Avem ilustrat acest adevăr atât de frumos în cazul 
vameșului prezentat în Evanghelia după Luca: „Vame-
șul sta departe, și nu îndrăznea nici ochii să și-i ridice 
spre cer; ci se bătea în piept, și zicea: ,Dumnezeule, ai 
milă de mine, păcătosul!’”  

Iar Domnul a spus: „Eu vă spun că mai degrabă 
omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât 
celălalt. Căci oricine se înalță, va fi smerit; și oricine se 
smerește, va fi înălțat” (Luca 18:13-14).  

Cuvintele psalmistului sunt încă adevărate: 
„Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, și îi 
mântuiește pe cei cu duhul zdrobit”14 (Ps. 34:18). Pen-
tru astfel de păcătoși a suferit Domnul Isus pe cruce. 

Așa că haideți să facem ca acest mesaj să răsune 
peste tot pământul: oriunde există un suflet care se po-
căiește și se întoarce la Isus Hristos prin credință, acolo 
harul lui Dumnezeu este deja la lucru și iertarea îi este 
oferită acelui suflet.  

 
14 zdrobit – are sensul de a simți regret sau întristare pentru păcatele săvârșite. 
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POCĂINȚA, PREDICATĂ ÎN AUTORITATEA LUI ISUS 
HRISTOS 

Să mergem mai departe. Domnul nostru ne-a în-
vățat că pocăința predicată în Numele lui Isus trebuie 
propovăduită în autoritatea lui Isus ca Domn. „Toată 
puterea [autoritatea] Mi-a fost dată în Cer și pe pă-
mânt. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântu-
lui Duh” (Matei 28:18-19). Iată ce spune El: în Numele 
lui Isus, păcătoșii să își plece capetele în pocăință și 
orice fortăreață a inimilor păcătoase să cadă înaintea lui 
Dumnezeu. În Numele lui Isus, legiunile de demoni au 
fost scoase din acel om care umbla prin mormintele din 
Gadara. În Numele și autoritatea Domnului Isus, cel 
păcătos este eliberat prin credința în sângele Lui. Orice 
păcat este iertat, puterea păcatului este frântă, pe-
deapsa plătită, și stăpânirea păcatului distrusă. În auto-
ritatea Numelui Său trebuie să vii la acel Tron de har, 
care a fost descoperit de Dumnezeu pentru păcătoșii 
neajutorați (Evrei 4:16).  

DUMNEZEU LE FĂGĂDUIEȘTE IERTAREA DEPLINĂ PĂ-
CĂTOȘILOR CARE SE POCĂIESC 

Evanghelia le făgăduiește păcătoșilor care se pocă-
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iesc o iertare deplină de orice păcat pe care ei l-au săvâr-
șit vreodată, fie că este păcat cu gândul, cu vorba sau cu 
fapta, indiferent dacă este un păcat cu voia sau un pă-
cat al neglijenței.15 Această iertare este pe atât de mă-
reață pe cât este de completă. Este o iertare a celor mai 
oribile și mai des repetate păcate: iertare de necurăție, 
furt, blasfemie, viol, beție, chiar curvie, adulter și chiar 
crimă. Este o iertare pentru crimele cele mai grave, este 
o iertare câștigată cu sângele prețios al lui Hristos. 
Când ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință adevă-
rată și privim la Isus Hristos prin credință pentru a fi 
curățiți, atunci vom fi mântuiți! 

Aceasta este Evanghelia, nădejdea pe care Dumne-
zeu ne spune să le-o propovăduim păcătoșilor. Nu este 
asemănătoare mesajului lui Iona, care a spus: „Încă pa-
truzeci de zile, și Ninive va fi nimicită!” (Iona 3:4) – 
căci el n-a vorbit nimic despre pocăință. Dar pot să vă 
spun fără ezitare că mânia lui Dumnezeu stă să vină. 
Totuși, dacă te pocăiești și te întorci la Dumnezeu cu o 
inimă zdrobită și un duh mâhnit, crezând adevărul 
Evangheliei, există iertare deplină în sângele Mântuito-
rului. „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de 

 
15 Păcatele prin neglijență sunt acele lucruri pe care noi nu le facem, dar pe care 
avem porunca să le facem. Iacov 4:17 spune: „Deci, cine știe să facă bine și nu face, 
săvârșește un păcat”. Păcatele cu voia sunt acele lucruri rele pe care le facem și care 
sunt interzise prin porunca lui Dumnezeu. 
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orice păcat” (1 Ioan 1:7). Pentru toți cei care se pocăiesc 
și cred în El, acest sânge îi spală de orice păcat care altfel 
îi îndepărtează pe oameni din prezența Dumnezeului 
de trei ori sfânt. Da, noi proclamăm iertarea în Numele 
lui Isus pentru păcate ca acestea. Ele nu sunt prea negre 
ca să poată fi iertate de Dumnezeu. Nu sunt gravate 
prea adânc pentru a nu mai putea fi spălate prin sângele 
prețios al Domnului Isus. 

ESTE DISPONIBILĂ IERTAREA LUI DUMNEZEU ȘI PEN-
TRU TINE? 

Dar parcă îi aud pe unii spunând: „Nu mă îndo-
iesc că pocăința și iertarea păcatelor trebuie predicate 
în Numele lui Hristos și că aceasta este învățătura lui 
Hristos. Problema pe care o am este următoarea – sunt 
acestea disponibile și pentru mine?” Ei bine, acesta este 
un lucru pe care trebuie să îl rezolvi prin călăuzirea Du-
hului Sfânt. Dar dă-mi voie să îți pun câteva întrebări: 
Te pocăiești de păcatele tale? Îți pare rău că păcătuiești 
și îți vezi păcatul ca pe o plagă a inimii tale și un blestem 
care vine peste viața ta? Urăști păcatul? Te întorci de la 
păcat și cauți să trăiești după cum vrea Dumnezeu să 
trăiești?  

Dacă da, iată ce îți spun: dacă ai această pocăință, 
atunci ai căpătat și iertarea păcatelor. Hristos le-a pus 
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împreună: „Pocăința și iertarea păcatelor” (Luca 
24:47). Și ține minte, Hristos ți-a poruncit să te pocă-
iești și să crezi (Marcu 1:15). Ceea ce El a poruncit, tu 
poți împlini prin harul Lui.  

Dar dacă într-adevăr nu ai experimentat ceea ce 
este pocăința cu adevărat, crezi că ai putea să te rogi as-
tfel? „O, Doamne, arată vina păcatului meu, și fă-mă să 
Îl văd pe Fiul Tău cel drag purtând pedeapsa pentru 
păcat în locul meu. Învață-mă să plâng din cauza păca-
telor mele și să mă scârbesc de ele, și asigură-mă prin 
călăuzirea Duhului Tău, din Cuvântul Tău, că astfel 
de oameni sunt iertați pe deplin prin meritele lui Hris-
tos. Fă ca să mă bucur de acum înainte de a fi un păcă-
tos mântuit prin harul Tău suveran”. Vei face aceasta? 
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4 
CUM ESTE PRODUSĂ POCĂINȚA 
 

Haideți acum să vedem modalitățile prin care po-
căința ajunge să fie experimentată în inimă. 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU - INSTRUMENTUL PRODU-
CERII POCĂINȚEI 

În pocăința adevărată vedem o schimbare radicală 
a minții și inimii, care duce la o schimbare completă a 
vieții; acestea sunt produse în suflet prin puterea con-
vingătoare a Duhului Sfânt. Dar care este instrumentul 
pe care El îl folosește? El folosește Cuvântul lui Dum-
nezeu, al cărui Autor este, pentru a-l convinge pe om 
de „păcat, neprihănire și judecată” (Ioan 16:8). În afara 
Cuvântului lui Dumnezeu nu poate exista mântuire, 
pentru că citim în Romani 10:17 că, „astfel, credința 
vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui 
Hristos”. Iar 1 Petru 1:23 spune: „fiindcă ați fost năs-
cuți din nou nu dintr-o sămânță, care poate putrezi, ci 
dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui 
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Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac”. 

Haideți să citim acum cu Biblia în mână versetele 
din Evrei 4:12-13:  

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lu-
crător, mai tăietor decât orice sabie cu două tă-
ișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul 
și duhul, încheieturile și măduva, judecă simți-
rile și gândurile inimii. Nicio făptură nu este 
ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit îna-
intea ochilor Aceluia, cu care avem a face”.  

În pocăința adevărată, Cuvântul lui Dumnezeu 
este adus în inimile noastre prin Duhul Sfânt, prin pu-
terea convingătoare a Lui, astfel încât noi să fim mân-
tuiți. Scriindu-i bisericii din Tesalonic pe această temă, 
apostolul Pavel spunea: „Fraților de Dumnezeu iubiți, 
noi știm cum ați fost aleși”. Cum? „Evanghelia noastră 
n-a fost la voi numai în cuvânt, ci și în putere și în Du-
hul Sfânt și în deplină încredințare” (1 Tes. 1:4-5, 
BOR). Iar în mântuire, aceasta este tocmai modalitatea 
în care Cuvântul lui Dumnezeu vine în inima oricărui 
păcătos pentru care a murit Hristos. 

Ați observat descrierea dată Cuvântului lui Dum-
nezeu în pasajul din Evrei 4:12-13? Ni se spune că este 
un Cuvânt viu, care acționează. Domnul nostru bine-
cuvântat îl prezintă în aceeași modalitate în Ioan 6:63: 
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„Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt vi-
ață”. Da, Cuvântul lui Dumnezeu îl trezește pe păcătos 
ca să-și conștientizeze nevoia de a se întoarce la Dum-
nezeu de pe căile răzvrătirii sale. Păcătosul va preda ar-
mele răzvrătirii sale, va flutura steagul capitulării sale și 
va privi prin credință la Domnul Isus Hristos ca să îl 
mântuiască, să îl curețe de păcat și să îl elibereze de mâ-
nia care vine. Duhul dătător de viață al lui Dumnezeu 
folosește Cuvântul ca să îi dea sufletului cunoștința pă-
cătoșeniei sale înaintea lui Dumnezeu și cunoștința 
Dumnezeului cel sfânt împotriva Căruia el a păcătuit. 

„Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător” – 
aceasta nu este o epistolă moartă care ar putea fi uitată 
cu vremea. Nu, ci el trăiește în mintea lui Dumnezeu. 
El trăiește în hotărârile veșnice ale Cerului. Și el trăiește 
și va trăi veșnic în inimile și mințile tuturor celor răs-
cumpărați de Dumnezeu, pentru că este Cuvântul viu 
al lui Dumnezeu. El operează în minte și în simțăminte, 
și nu te va abandona. Legea lui Dumnezeu, pusă în mâ-
inile Duhului Sfânt, este acel dascăl care te aduce la 
Hristos (Gal. 3:24). 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE PUTERNIC 
De asemenea, despre acest Cuvânt ni se spune că 

este puternic. Iată apelul pe care Dumnezeu însuși ți-l 
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face cu privire la Cuvântul Lui în Ieremia 23:29: „Cu-
vântul Meu nu este el, oare, ca un foc, zice Domnul, ca 
un ciocan care sfărâmă stânca?” Și așa este. Eu cred și 
știu că orice copil de Dumnezeu va spune că, într-ade-
văr, Cuvântul lui Dumnezeu îl înflăcărează în suflet, și 
că nu poate sta liniștit până nu cade la picioarele lui 
Dumnezeu în pocăință adevărată. Inima lui este zdro-
bită cu adevărat de puterea Cuvântului lui Dumnezeu. 

Cuvântul lui Dumnezeu este atât de puternic în 
mâinile Duhului Sfânt, încât el pur și simplu doboară 
sufletul. În Romani 7:9, Pavel spune: „Odinioară, fi-
indcă eram fără Lege, trăiam; dar când a venit porunca 
[în inimă], păcatul a înviat, și eu am murit”. Cuvântul 
lui Dumnezeu îl ucisese, întrucât, așa cum ni se spune 
în 2 Corinteni 3:7, lucrarea Legii este aducătoare de 
moarte. Ea omoară păcatele tale îndrăgite, ambițiile 
tale, planurile tale egoiste, neprihănirea de sine, voința 
orientată către tine și mândria ta, și te lasă la picioarele 
Dumnezeului suveran implorându-L: „Doamne, ai 
milă de mine, păcătosul!”  

Duhul Sfânt pune acest Cuvânt puternic și viu în 
mintea ta și îl scrie în inima ta (Evrei 8:10; 10:16). Nu 
poți să îl ignori, nici să fugi de el; el merge cu tine și 
strigă în interiorul sufletului tău: „Tu ești acel om; tu 
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ești cel păcătos!” Te întreb: ai experimentat vreodată 
lucrarea aceasta ucigătoare a Cuvântului lui Dumne-
zeu? Dacă nu, ești încă plin de fiere amară și în lanțurile 
fărădelegii. Duhul lui Dumnezeu folosește Cuvântul 
Lui pentru a aduce moartea sufletului, după care El îl 
înviază pentru a umbla într-o viață nouă în Hristos 
Isus. Trebuie să fii ucis ca să poți fi vreodată înviat. 
Acest prețios Cuvânt este prezentat în 1 Petru 1:23 ca 
un Cuvânt viu. De ce? Pentru că, prin puterea Duhului 
Sfânt, el este aducător de viață. Și, slavă Domnului, el 
nu poate fi distrus niciodată. Cerul și pământul vor 
trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac 
(Matei 24:35). 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE EFICIENT 
Evrei 4 ne arată de asemenea că acest Cuvânt al lui 

Dumnezeu, în mâinile Duhului Sfânt, nu este doar viu 
și puternic, ci este și eficient. El este activ, lucrător, pu-
ternic și eficient. El aduce convingere – dovedindu-ne 
vinovați de păcat și necredință – căci el discerne între 
bine și rău până și în cele mai sfinte gânduri ale celui 
mai bun om, și îi arată acestuia cine este el înaintea lui 
Dumnezeu – un păcătos. 

Duhul Sfânt va folosi Cuvântul pentru a te con-
vinge că ești orb spiritual din cauza păcatului. Păcătos 
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fiind, nu poți vedea pericolul care te așteaptă și nici nu 
poți vedea ceva frumos în Hristos. „Și dacă Evanghelia 
noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt 
pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-
o dumnezeul veacului acestuia” (2 Cor. 4:3-4).  

Apoi Cuvântul te va convinge că ești surd spiri-
tual, tot din cauza păcatului. Nu poți auzi vocea lui 
Dumnezeu decât dacă ești chemat de El într-un mod 
eficient (Marcu 8:18). El te va convinge că ești stricat, 
corupt, și ruinat moral din cauza păcatului (Gen. 6:5; 
Rom. 3:10-12). Și te va convinge că ești într-o stare de 
paralizie spirituală cauzată de păcat. Păcatul a paralizat 
voința ta, astfel încât nu ai nicio putere să te ridici din 
starea ta neajutorată. Romani 5:6 spune: „Căci pe când 
eram noi fără putere...”  

Cuvântul te va convinge că păcatele tale te-au des-
părțit de Dumnezeu (Isaia 59:1-2) și că te-au făcut vrăj-
maș al Lui. Și te va convinge că păcatul ți-a umplut 
inima și mintea cu răzvrătire, și vei ajunge astfel să re-
cunoști că este adevărat ce se spune în Romani 8:7: ești 
lumesc, vrăjmaș lui Dumnezeu, răzvrătit împotriva 
Lui, și ai nevoie de pocăință adevărată. O, prietene, ai 
nevoie disperată de lucrarea plină de putere a Duhului 
Sfânt, care să scrie Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu în 
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inima ta. Ai nevoie să strigi cu întristare la Dumnezeu 
ca să fii iertat de păcatele tale și să implori mila Lui în 
Hristos. 

Apoi Evrei 4 ne spune că, în mâinile Duhului 
Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit ca o sa-
bie cu două tăișuri. Cuvântul lui Dumnezeu este atât 
de cuprinzător, încât nu există vreun gând sau scop în 
toată creația care să nu Îi fie cunoscut: „știi când stau 
jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul... 
Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, 
îl și cunoști în totul” (Ps. 139:2, 4). Cuvântul este spi-
ritual pentru că Autorul lui este spiritual, iar el îi cerce-
tează pe oameni din punct de vedere spiritual. Când 
Duhul Sfânt aduce Cuvântul în sufletul unui om, El îl 
convinge pe acesta de păcate de care nici măcar nu avea 
vreo idee anterior. 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU RĂNEȘTE ȘI ÎNVIAZĂ 
Cuvântul lui Dumnezeu întâi rănește și apoi învi-

ază. El ucide neprihănirea de sine, păcatul și necre-
dința. El te va aduce la Dumnezeu, unde vei striga: „Vai 
de mine, sunt un om pierdut! Sunt pierdut! Doamne, 
ai milă de mine, păcătosul!” Iată strigătul lui David din 
Psalmul 51, făcut atunci când Cuvântul lui Dumnezeu 
și-a făcut loc în inima lui, convingându-l de păcat:  
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„Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea 
Ta! După îndurarea Ta cea mare, șterge fărăde-
legile mele! Spală-mă cu desăvârșire de nelegiu-
irea mea, și curăță-mă de păcatul meu! Căci îmi 
cunosc bine fărădelegile, și păcatul meu stă ne-
curmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai îm-
potriva Ta, am păcătuit și am făcut ce este rău 
înaintea Ta; așa că vei fi drept în hotărârea Ta, 
și fără vină în judecata Ta. Iată că sunt născut 
în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama 
mea. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul 
inimii: fă dar să pătrundă înțelepciunea înlă-
untrul meu! Curăță-mă cu isop, și voi fi curat; 
spală-mă, și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă 
să aud veselie și bucurie, și oasele, pe cari le-ai 
zdrobit Tu, se vor bucura. Întoarce-Ți privirea 
de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile 
mele! Zidește în mine o inimă curată, Dumne-
zeule, pune în mine un duh nou și statornic!” 

David n-a dat vina pe păcatele sale sau pe alte per-
soane; el n-a învinuit circumstanțele în care s-a aflat sau 
mediul în care el trăia. Nu, ci el și-a asumat toată vino-
văția pentru păcatele lui și s-a pocăit de ele înaintea lui 
Dumnezeu. El a strigat la Dumnezeu, implorând mila 
și iertarea din partea Lui. O, iată de ce ai nevoie și tu azi 
– de pocăința adevărată, biblică. Tu trebuie să îți asumi 
întreaga vină înaintea lui Dumnezeu pentru starea ta 
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spirituală. Tu trebuie să mărturisești: „Am păcătuit și 
sunt vinovat. Am nevoie de îndurarea lui Dumnezeu 
în Hristos”. 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU NU OFERĂ SCURTĂTURI 
Am întâlnit atât de multe persoane care caută o 

„viață spirituală mai profundă”, pe când ei de fapt au 
nevoie atât de disperată să descopere calea crucii lui 
Hristos într-o zdrobire autentică a inimii din cauza pă-
catelor lor. Ei caută să ocolească lucrarea de convingere 
de păcat făcută de Duhul Sfânt; de aceea, ei ratează 
ținta cu totul! Dă-mi voie să îți spun din adâncul ini-
mii, cu toată compasiunea de care pot da dovadă: nu 
există scurtături pentru a găsi viața veșnică! Atunci când 
ești confruntat cu păcatele tale, trebuie să te pocăiești. 
Duhul trebuie să îți deschidă inima în așa fel încât, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, să ajungi să îți conștientizezi 
situația pierdută, ruinată și păcătoasă. Știu că nu îți 
place să auzi asta, pentru că iubești păcatul. Mândria ta 
nu îți va permite să recunoști că ești un ipocrit păcătos, 
un păcătos care merită Iadul, și chiar să te consideri cel 
mai mare dintre păcătoși. Dar amintește-ți că nu ai altă 
cale de scăpare, altfel vei pieri.  

Încearcă orice altă cale vrei, curăță-ți partea exteri-
oară, lustruiește la ea cât vrei, du-te la biserică, roagă-te, 
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predică, mărturisește, încearcă să ai sentimente și expe-
riențe religioase cât mai grozave. Dar toate acestea nu 
te vor ajuta la nimic, dacă fundamentul vieții tale pre-
tins creștină nu este pus pe pocăința față de Dumnezeu 
și credința în Domnul Isus Hristos. Să ne întoarcem la 
cuvintele Domnului nostru din Luca 13:5: „Dacă nu 
vă pocăiți, toți veți pieri la fel”. Nu există vreo cale care 
să ocolească pocăința. Va trebui să vezi acest adevăr: 
dacă nu te pocăiești, nu există mântuire pentru tine în 
Hristos. Trebuie să experimentezi acea schimbare radi-
cală a minții și inimii, care să conducă apoi la o schim-
bare completă a vieții tale. Aceste cuvinte din Luca 13 
nu sunt cuvintele mele, ci sunt cuvintele Aceluia care 
vorbește din ceruri. Trebuie să Îl auzi, altfel vei muri în 
păcatele tale (Evrei 12:25). 

Te întreb iar: Ai stat vreodată înaintea lui Dumne-
zeu ca David, implorând mila Lui și mărturisindu-ți pă-
catele? Dacă ești străin de această experiență a sufletului, 
oricare ar fi pretenția ta de credincios sau performanțele 
pe care le clamezi, indiferent cât de deosebită este păre-
rea ta sau ce ar putea crede alții despre tine, Dumnezeu 
spune că ești încă mort în păcatele tale. Dar dacă, prin 
harul lui Dumnezeu, Cuvântul Lui a poposit în inima 
ta și a ridicat vălul ignoranței tale astfel ca să te vezi cum 
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Dumnezeu te-a văzut dintotdeauna, știu că Îl vei im-
plora să aibă milă de tine. Vei striga după Hristos cel de 
pe Calvar să vină și să te mântuiască, să te curețe de pă-
cat prin sângele Lui prețios și răscumpărător. Vei striga 
după El ca să te îmbrace în roba neprihănirii Sale per-
fecte, astfel ca să fii în stare să stai nevătămat înaintea 
lui Dumnezeu cel sfânt. Apoi Îl vei prețui pe Hristos cel 
răstignit. Apoi vei abandona toate păcatele și vei fi găsit 
în El, îmbrăcat numai în neprihănirea Lui. 

Aceasta este calea prin care Dumnezeu cheamă pă-
cătoșii la mântuirea în Hristos. Prin Duhul și Cuvântul 
Său, El lucrează în inimile lor pocăința față de Dumne-
zeu și credința față de Domnul Isus Hristos. Te întreb 
iar: a lucrat Dumnezeu astfel în inima ta? Sau ești 
cumva străin de convingerea de păcat pe care o aduce 
Duhul Sfânt și de pocăința și credința date de Dumne-
zeu? 
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5 
ROADELE POCĂINȚEI 

 

În final, haideți să analizăm care sunt roadele care 
rezultă întotdeauna din pocăința adevărată, biblică. 

Ioan Botezătorul îi avertiza pe cei care îl ascultau: 
„Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră” (Matei 
3:8). Iar apostolul Pavel i-a spus regelui Agripa că me-
sajul său către Evrei și către Neamuri era „să se pocă-
iască și să se întoarcă la Dumnezeu, și să facă fapte vred-
nice de pocăința lor” (F.A. 26:20).  

Așa că, din aceste două versete ale Scripturii, învă-
țăm că pocăința biblică, adevărată, se va demonstra în 
viața credinciosului prin roadele ei.  

Haideți acum să ne uităm la câteva din aceste roade 
și, pe măsură ce facem acest lucru, să ne rugăm ca Du-
hul Sfânt să ne deschidă mințile față de Cuvântul Lui 
prețios și ca El să ne deschidă și să ne cerceteze inimile. 
Fie ca Domnul să ne arate dacă aceste roade sunt pro-
duse într-adevăr în viețile noastre prin Duhul Dumne-
zeului cel viu! 
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POCĂINȚA DUCE LA O URĂ REALĂ FAȚĂ DE PĂCAT 
În primul rând, roada pocăinței adevărate, biblice, 

în viețile noastre constă într-o ură reală față de păcat și 
nu doar într-o ură manifestată față de consecințele16 pă-
catului, care constau în principal din despărțirea de 
Dumnezeu în Iad pentru totdeauna. Această ură nu este 
îndreptată doar către anumite păcate, ci împotriva tutu-
ror păcatelor, și în particular împotriva rădăcinii aces-
tora, anume dorința de a duce o viață după bunul nostru 
plac.  

În Ezechiel 14:6 citim: „Așa vorbește Domnul, 
Dumnezeu: ,Întoarceți-vă, și abateți-vă de la idolii 
voștri, întoarceți-vă privirile de la toate urâciunile voas-
tre”. Iar noi facem acest lucru cu o ură față de păcate și 
o scârbire față de noi înșine. Același lucru este subliniat 
în Ezechiel 20:43: „vă va fi scârbă de voi înșivă, din pri-
cina tuturor fărădelegilor pe care le-ați făcut”. Așadar, 
schimbarea minții pe care Dumnezeu o cere, schimbarea 
inimii care este plăcută înaintea Lui, constă dintr-o ură 

 
16 Este important să înțelegem diferența între dorința de a „scăpa de la Iad”, care 
exprimă doar dorința de a evita pedeapsa pentru păcatele noastre, și dorința sufle-
tului de a fi eliberat de păcat: „Îi vei pune Numele Isus, pentru că El va mântui pe 
poporul Lui de păcatele sale” (Matei 1:21). Frica de Iad și dorința de a scăpa de 
terorile acestuia nu este greșită în sine: „Ca unii care cunoaștem deci frica de Dom-
nul, pe oameni căutăm să-i încredințăm” (2 Cor. 5:11). Dar răscumpărarea biblică 
nu constă doar din simpla noastră eliberare de la pedeapsa pentru păcat, ci și de 
ceea ce ne-a adus în starea de condamnare, anume de păcat. 
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față de păcat, conștientizând că păcatul este săvârșit îm-
potriva lui Dumnezeu. De aceea, întrebarea este: Ai o 
ură față de păcat de acest fel? Dacă nu, nu ai adus roade 
vrednice de pocăința adevărată, biblică. 

POCĂINȚA DUCE LA O ÎNTRISTARE EVLAVIOASĂ FAȚĂ 
DE PĂCAT 

În al doilea rând, roada pocăinței adevărate, biblice 
constă dintr-o întristare evlavioasă față de păcat. 2 Co-
rinteni 7:9-10 spune: „totuși, acum mă bucur, nu pen-
tru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră 
v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia 
lui Dumnezeu... În adevăr, când întristarea este după 
voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mân-
tuire”. Această întristare constă dintr-un regret că am 
disprețuit un astfel de Dumnezeu, că ne-am răzvrătit 
împotriva autorității Lui și că am fost indiferenți față 
de slava Sa. O întristare ca aceasta a trăit Petru când a 
ieșit afară și a plâns cu amar pentru că s-a lepădat de 
Domnul Lui (Matei 26:75). O întristare ca aceasta ne 
determină să plângem cu amar pentru păcatele noastre, 
pentru că le-am săvârșit împotriva lui Dumnezeu. 
Când ne pocăim cu adevărat, suntem făcuți să plângem 
ca David: „Căci îmi cunosc bine fărădelegile, și păcatul 
meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai 
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împotriva Ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înain-
tea Ta; așa că vei fi drept în hotărârea Ta, și fără vină în 
judecata Ta” (Ps. 51:3-4). 

Ai fost întristat în acest fel pentru că ai păcătuit 
împotriva lui Dumnezeu? Această roadă a pocăinței bi-
blice, adevărate, ne determină să ne răstignim „firea pă-
mântească împreună cu patimile și poftele ei” (Gal. 
5:24) și să Îl urmăm pe Dumnezeu în Hristos din toată 
inima. Numai această întristare față de păcat este una 
adevărată. 

POCĂINȚA DUCE LA MĂRTURISIREA PĂCATULUI 
În al treilea rând, roada pocăinței adevărate constă 

din mărturisirea păcatului. În Proverbe 28:13 ni se 
spune că „cine își ascunde fărădelegile, nu propășește, 
dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndu-
rare”. Da, pocăința trebuie să ducă la roada mărturisirii 
păcatului, fără a ascunde ceva. Noi toți știm că face 
parte din natura noastră să negăm că am păcătuit, di-
rect sau indirect, și să minimizăm păcatul sau să găsim 
scuze pentru el. Dar când Duhul Sfânt lucrează în su-
fletele noastre și ne aduce păcatele la lumină, trebuie să 
le recunoaștem înaintea lui Dumnezeu.  

Dacă pocăința adevărată, biblică, lucrează în inimile 
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noastre, nu vom avea odihnă până nu ne vom mărturisi 
păcatele și până nu le vom aduce descoperite înaintea lui 
Dumnezeu. Acest lucru reiese clar din Psalmul 32:3-4: 
„Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele 
mele necurmate. Căci zi și noapte mâna Ta apăsa asu-
pra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de se-
ceta verii”. Numai mărturisirea păcatelor noastre fă-
cută din adâncul inimii va aduce pace între noi și Dum-
nezeu, în Hristos. Iar această practică va continua în vi-
ețile noastre până vom ajunge la Cer în slavă. Mărturi-
sirea păcatelor și pocăința sunt parte din viața de rugă-
ciune zilnică a celui credincios, el pledând mereu la tro-
nul de har așa cum ni se spune în 1 Ioan 1:9: „Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne 
ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire”. 

POCĂINȚA DUCE LA ÎNTOARCEREA CONCRETĂ DE LA 
PĂCAT 

În al patrulea rând, roada pocăinței adevărate con-
stă dintr-o întoarcere concretă de la păcat. Pocăința au-
tentică constă dintr-o schimbare radicală a minții și ini-
mii, aceasta conducând apoi la o schimbare completă a 
întregii noastre vieți. „Cine își ascunde fărădelegile, nu 
propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, ca-
pătă îndurare” (Prov. 28:13). Dacă urăsc cu adevărat 
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păcatul și regret că am păcătuit, îl voi abandona. Ar tre-
bui să punem la inimă ceea ce ni se spune în Isaia 55:7: 
„Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase 
de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea 
milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește ier-
tând”. Iată care este schimbarea pe care o cere Dumne-
zeu. Ea se va demonstra în păcătosul care se pocăiește și 
crede prin faptul că el ia aminte la Cuvântul lui Dum-
nezeu, care spune: „Fugiți de curvie” (1 Cor. 6:18); „fu-
giți de închinarea la idoli” (1 Cor. 10:14); „fugi de... iu-
birea de bani” (1 Tim. 6:10-11); „fugi de poftele tine-
reții” (2 Tim. 2:22). Și se va mai demonstra și prin pu-
nerea la lucru a darurilor pozitive, constând în umbla-
rea după „neprihănire, credință, dragoste, pace, împre-
ună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată” 
(2 Tim. 2:22). Prietene, întrebarea care îți stă înainte 
este aceasta: Te-ai întors cu adevărat de la păcat la 
Dumnezeu? 

POCĂINȚA DUCE LA O DORINȚĂ DE A TRĂI ÎN NEPRI-
HĂNIRE ȘI SFINȚENIE 

În al cincilea rând, roadele pocăinței adevărate, 
biblice, se vor vedea și într-o dorință de a pune în prac-
tică cerințele Scripturii, care ne învață să umble în ne-
prihănire și sfințenie adevărată (Efes. 4:24), și în a fi 
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preocupat să facă fapte bune (Tit 3:8). Pentru mine, 
acesta este unul dintre semnele cele mai clare ale pocă-
inței adevărate, biblice: dorința de a trăi o viață diferită 
de cea trăită anterior. În Evrei 12:14 suntem îndemnați 
astfel: „Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care 
nimeni nu va vedea pe Domnul”. Așa că, prin harul lui 
Dumnezeu, noi dorim să umblăm după această pace și 
sfințire pentru că Dumnezeu ne-a dat o nouă inimă. În 
Matei 1:21, citim că Hristos a venit să îl mântuiască pe 
poporul Său din păcatele lor, nu în păcatele lor. Așa că 
inima pocăitului adevărat strigă zilnic la Dumnezeu ca 
să fie eliberat de păcat și de eul său. În Efeseni 1:4 citim 
că „în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea 
lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui”. As-
tfel, prin harul lui Dumnezeu, noi dorim să fim sfinți, 
eliberați de păcatele noastre și de egoismul inimii noas-
tre. Iar în 1 Tesaloniceni 4:7 citim că „Dumnezeu nu 
ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire”. Așadar, prin ha-
rul lui Dumnezeu, noi dorim să umblăm vrednic de 
chemarea la sfințenie pe care am primit-o. 

Apoi în 1 Tesaloniceni 4:3 citim că voia lui Dum-
nezeu pentru viețile noaste este să fim sfințiți – să fim 
puși deoparte pentru scopurile sfinte ale lui Dumne-
zeu. De aceea, prin harul lui Dumnezeu, noi dorim să 
fim separați de păcat pentru a-I sluji lui Hristos. Noi 
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producem roadele pocăinței biblice în viețile noastre 
atunci când dorim să fim neprihăniți, când umblăm în 
sfințenie adevărată și când suntem preocupați să facem 
fapte bune. Astfel suntem chemați în Tit 2:11-12: 

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântu-
ire pentru toți oamenii, a fost arătat, și ne în-
vață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lu-
mești, și să trăim în veacul de acum cu cumpă-
tare, dreptate și evlavie”.  

Iată care este dorința inimilor noastre. Rugăciunea 
noastră este: „O, Doamne, ajută-mă să înțeleg Cuvân-
tul Tău și, prin harul Tău, ajută-mă să umblu pe calea 
care este plăcută Ție”. Sau, asemenea psalmistului, ne 
rugăm astfel: „Arată-mi, Doamne, căile Tale, și învață-
mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău, și în-
vață-mă; căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu 
ești totdeauna nădejdea mea!” (Ps. 25:4-5). Și iarăși, 
„Pe cine altul am eu în Cer afară de Tine? Și pe pământ 
nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine” (Ps. 
73:25) – învață-mă căile Tale, condu-mă pe pășunile 
clare ca să Te urmez în toate zilele vieții mele. 

Iată care sunt roadele pocăinței adevărate, biblice: 

• dorința profundă de a o termina cu păcatul, 
pentru că păcatul este plaga și cauza întristării 



CAPITOLUL 5 

63 

inimilor noastre; 

• dorința adâncă să ne abține de la poftele lu-
mești, care se războiesc împotriva sufletului;  

• dorința de a duce lupta cea bună a credinței;  

• dorința profundă de a nu ne întoarce nicio-
dată pe calea independenței față de Dumnezeu 
și a plăcerilor egoiste, ci de a-I aduce laude Ace-
luia care ne-a chemat din întuneric la lumina 
Sa minunată; 

• dorința adâncă de a-L urma pe Domnul pe ca-
lea sfințeniei în toate zilele vieții;  

• dorința profundă de a-I fi plăcuți în toate căile 
noastre;  

• dorința profundă de a ne cerceta zilnic înain-
tea Lui și de a trăi la picioarele Lui cu inimi 
zdrobite și duhuri mâhnite. 
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ÎNCHEIERE 
 

Adevărata pocăință biblică nu poate fi separată de 
credința mântuitoare autentică; cele două merg întot-
deauna împreună. Acela care se pocăiește cu adevărat 
și crede cu adevărat, pentru că este același Duh Sfânt 
care ne dă pocăința, ne face să ne recunoaștem compor-
tamentul păcătos înaintea lui Dumnezeu, dându-ne 
dorința de a mărturisi păcatul cu regret adevărat și de 
a-l abandona, și care ne întoarce privirile către Domnul 
Isus, care a murit în locul nostru. Cuvântul lui Dum-
nezeu ne arată că Duhul Sfânt nu separă niciodată po-
căința de credință. Acolo unde există una dintre ele, o 
veți găsi și pe cealaltă în viața sufletului mântuit. Slavă 
Numelui Dumnezeului nostru de trei ori sfânt! El, Cel 
care ne dă credința, ne dă și pocăința. 

Credința găsește în Hristos un Mântuitor complet. 
Găsim pace în Hristos pentru că El a făcut pace prin sân-
gele crucii Sale. Găsim nădejde în Hristos, o nădejde de 
care nu ne rușinăm, pentru că dragostea lui Dumnezeu a 
fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Găsim 
în Hristos poziția perfectă în care putem sta înaintea 
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lui Dumnezeu, Cel care L-a făcut pe Hristos pentru 
noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare 
(1 Cor. 1:30). Găsim în Hristos un loc perfect în care să 
ne ascundem de mânia lui Dumnezeu împotriva păcate-
lor noastre, pentru că judecata tuturor păcatelor noastre 
a căzut asupra lui Hristos (Isaia 53). Găsim în Hristos 
tot ceea ce Dumnezeu le dăruiește păcătoșilor sărmani, 
pocăiți, care își pun credința în El; căci descoperim că în 
El suntem făcuți compleți, în El, Mântuitorul sufletelor 
noastre, Domnul Isus Hristos. 

Pocăința se întoarce de la focalizarea pe sine la 
Hristos, prin credință, și Îl descoperă ca fiind Mântui-
torul suficient pentru orice nevoie. Haideți să privim la 
El cu pocăință biblică, autentică. Aceasta este nevoia 
cea mai mare a zilelor noastre. 

Pocăința biblică este o temă vitală, care lipsește 
adesea din predicarea modernă. Evanghelia lui Isus 
Hristos declară Persoana și lucrarea lui Isus Hristos și îi 
cheamă pe păcătoși la pocăință și credință. În timp ce 
mulți lideri religioși contemporani neagă nevoia predi-
cării pocăinței, autorul acestui ghid prezintă mărturia 
biblică privitoare la nevoia, înțelesul, mijloacele și roa-
dele pocăinței. Pocăința biblică este într-adevăr nevoia 
cea mai mare a zilelor noastre. 
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L.R. Shelton, Jr. (1923-2003) s-a născut și a copilă-
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a devenit apoi locul unde s-a înființat misiunea Chapel 
Library și unde a început să fie publicată revista trimes-
trială Free Grace Broadcaster. 
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GHID DE STUDIU 
 

INSTRUCȚIUNI DE STUDIU 
Toate materialele de care ai nevoie pentru acest 

curs sunt incluse în acest ghid, cu excepția Bibliei și a 
fișei de răspuns.  

Începe lecția citind capitolul relevant. 

Răspunde la întrebările corespunzătoare pentru 
fiecare lecție din acest ghid de studiu, utilizând infor-
mațiile din textul dat spre lectură. Fiecare secțiune din 
text corespunde unei lecții.   

Citește într-un ritm moderat, astfel încât să înțe-
legi ceea ce citești. De asemenea, este foarte important 
să te rogi lui Dumnezeu înainte de fiecare lecție ca să îți 
dea înțelepciune, o inimă dispusă să învețe și dorință de 
a aplica în viața ta tot ceea ce vei învăța. Nu uita să Îi 
ceri dragoste față de El, cu toată inima, tot sufletul, 
toată mintea și toată puterea ta, căci aceasta este prima 
și cea mai mare poruncă (Marcu 12:30). 

Întrebările care necesită un răspuns au ca scop să 
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te ajute să îți formezi o înțelegere de bază despre ceea ce 
Biblia spune în legătură cu subiectul pocăinței. Aceste 
întrebări sunt considerate partea esențială a studiului.  

Atunci când formulezi răspunsurile, folosește pro-
priile cuvinte. Încearcă să fii cât mai clar și concis este 
posibil. Nu te grăbi, ci meditează la ceea ce Dumnezeu 
vrea să înveți. Nu trece la întrebarea următoare până nu 
ai răspuns la întrebarea curentă. 

Întrebările de aplicație personală duc principi-
ile biblice în domeniul aplicării lor practice. Scopul este 
să producă schimbare în viața ta, să formeze în tine ca-
racterul lui Hristos, așa cum este revelat în Scriptură. 
Nu există răspunsuri bune sau răspunsuri greșite; ceea 
ce dorim este să fii în totalitate onest cu tine însuți în 
ceea ce privește angajamentele personale. 

CAPITOLUL 1. NEVOIA DE POCĂINȚĂ 
Citește mai întâi textul capitolului 1.  

Te rugăm să folosești întotdeauna cuvintele tale 
atunci când oferi răspunsurile. Răspunsurile la majori-
tatea întrebărilor se regăsesc în text, dar te rugăm să nu 
citezi pur și simplu textul citit, ci mai degrabă să citești 
ce spune textul, să te gândești la înțelesul lui și să suma-
rizezi înțelesul lui folosind cuvintele tale. În acest fel, 
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vei învăța mai mult decât pur și simplu să aplici metoda 
„caută, să găsește și copiază” ca să poți răspunde la în-
trebări.  

Păcatul - definiția  

1a. Ce este păcatul, în esența lui?  

1b. Ce se înțelege prin păcat, în ceea ce ne privește? 

Păcatul – consecințele lui grave  

2. Ce ne-a făcut păcatul?  

Păcatul – umilitor pentru om  

3. De ce este păcatul umilitor pentru om?  

4. Care este rezultatul faptului de a fi mort spiritual?  

5. Ce învățăm despre acest lucru din Matei 19:16-30?  

6. Care este ideea centrală din Isaia 64:6? Prin ideea cen-
trală ne referim la sensul de bază al versetului respec-
tiv cu privire la subiectul pus în discuție. De aceea, 
nu trebuie să rescrii cuvintele din verset, ci să arăți 
care este această idee folosind propriile cuvinte.  

Păcatul – natura noastră  

7. Cum face păcatul din natura noastră ca toți oamenii 
să se afle în aceeași situație înaintea lui Dumnezeu?  

8a. Ce ne spune Romani 7:19 despre efectele naturii 
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noastre în ce privește abilitatea noastră de a ne opri 
din a păcătui? (În afară de a identifica răspunsul, 
scrie și versetul și referința biblică.)  

8b. Aplicație personală. Ești de acord cu aceste lucruri 
în ce privește propria persoană?  

Păcatul – cum vede Dumnezeu inimile noastre  

9. Inimile noastre sunt comparate cu unele dintre cele 
mai revoltătoare lucruri imaginabile. Folosind 
aceste descrieri ale păcatului, Cuvântul lui Dum-
nezeu ne arată cum sunt văzute păcatele noastre de 
Dumnezeu și de ce este nevoie ca ele să fie mărtu-
risite și abandonate.  

9a. Care sunt cele 3 lucruri groaznice cu care sunt com-
parate păcatele noastre? (Scrie și versetele de refe-
rință).  

9b. Aplicație personală. Bazat pe aceste versete din Bi-
blie, descrie felul cum arată păcatele tale înaintea 
lui Dumnezeu. 

CAPITOLUL 2. SENSUL POCĂINȚEI 
Citește mai întâi textul capitolului 2.  

Definiția pocăinței  

1. Ce îi poruncește Dumnezeu fiecărui păcătos?  
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2a. Cum ai fi definit „pocăința” înainte de a parcurge 
acest curs?  

2b. Cum definește autorul „pocăința”?  

3. Citește cu atenție paragraful care face referire la ter-
menii folosiți în Vechiul Testament pentru a des-
crie pocăința.  

3a. Ce înseamnă nacham?  

3b. Ce înseamnă shub?  

3c. Citește Psalmul 51. Cum ai descrie pe scurt pocă-
ința, pe baza acestui psalm?  

3d. Finalizează acest citat: „Există două aspecte în înțe-
legerea convertirii: 1) actul suveran al îndurării lui 
Dumnezeu, şi 2) cel al omului care merge dincolo 
de părerea de rău până la ___________ la Dum-
nezeu”.  

4. Citește cu atenție paragraful din Noul Testament 
care folosește termeni care vorbesc despre „pocă-
ință”.  

4a. Descrie sensul general de bază al celor trei termeni 
grecești traduși folosind verbul „a se pocăi”.  

4b. Care este sublinierea mai specifică din metanoeo și 
metanoia care trece dincolo de o simplă „părere de 
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rău… pe care o persoană o experimentează din ca-
uza păcatului”?  

Ce include pocăința  

5. Folosind propriile cuvinte, arată care sunt cele patru 
descrieri suplimentare ale pocăinței adevărate (de 
ex. ce include pocăința și la ce duce). 

Pocăința și judecata 

6. De ce le poruncește Dumnezeu „tuturor oamenilor 
de pretutindeni să se pocăiască”?  

7. Scrie ideea cheie și textele biblice pentru fiecare din-
tre versetele de mai jos.  

a. Isaia 66:2  

b. Psalmul 51:17  

8. Citește Isaia 55:6-7. Subliniază în fraza din aceste 
versete termenii care răspund fiecăreia dintre ur-
mătoarele întrebări.  

8a. De ce trebuie să cauți pe Domnul acum?  

8b. Ce li se poruncește oamenilor răi și necredincioși să 
facă?  

8c. Ce promite Dumnezeu că va face?  

9. Aplicații personale  
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9a. Te consideri un om rău sau necredincios, păcătos? 
De ce da, sau de ce nu?  

9b. Dacă da, ce anume îți poruncește Dumnezeu în 
Isaia 55:6-7 să faci?  

Pocăința este practicată toată viața  

10. Ce trebuie înțeles prin expresia „cel înfățișat prin 
locul stâncos” (din Marcu 4:5-6, 16-17)?  

11. Descrie pe scurt procesul exprimat prin cuvintele 
„întoarcerea în lume este un proces lent”.  

12. Folosind cuvintele tale, care este sensul afirmației: 
„Pocăința biblică este practicată toată viața”?  

Pocăința este un dar  

13. Care sunt pasajele biblice din această secțiune și din 
nota explicativă nr. 8, care ne vorbesc despre faptul 
că pocăința biblică este un dar de la Dumnezeu? 
Scrie frazele-cheie și referințele biblice relevante. 

CAPITOLUL 3. LEGĂTURA DINTRE POCĂINȚĂ ȘI CRE-
DINȚĂ 

Citește mai întâi textul capitolului 3.  

Dovada Scripturii  

1. Scrie pasajul biblic și mesajul-cheie pentru cele patru 
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pasaje ale Scripturii care demonstrează că pocăința 
și credința sunt inseparabile.  

Pocăința și iertarea păcatelor trebuie predicate 
împreună  

2. „A insista exagerat fie asupra credinței, fie asupra po-
căinței, poate conduce la cel puțin patru erori”. 
Care dintre cele patru erori menționate crezi că 
este cea mai gravă problemă? De ce?  

3. Enumeră mai multe exemple biblice în care pocăința 
a fost miezul predicării veștii bune a iertării de pă-
cat de către Domnul nostru.  

4. Care vine prima, pocăința sau credința? Alege unul 
din răspunsuri și explică pe scurt motivul pentru 
care ai ales astfel. Pocăința și credința au loc împre-
ună și nu pot fi separate fără a genera confuzie.  

Pocăința este un dar al harului lui Dumnezeu  

5. De ce este pocăința un dar al harului lui Dumnezeu 
și nu un lucru pe care oamenii pot să aleagă pur și 
simplu să îl facă?  

6. Ce anume ne învață Dumnezeu despre noi înșine 
atunci când folosește Legea?  

7. Care sunt rezultatele atunci când Duhul Sfânt produce 
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pocăință în tine?  

8. Citește Luca 18:9-14. Ce cuvinte-cheie ale vameșu-
lui indică faptul că inima lui avea credință adevă-
rată, mântuitoare, prin comparație cu cele ale fari-
seului?  

Dumnezeu le promite iertarea deplină păcătoși-
lor care se pocăiesc  

9. Cât de profundă este iertarea de păcate pe care Dum-
nezeu le-o dă păcătoșilor care se pocăiesc?  

Este iertarea lui Dumnezeu valabilă și pentru 
tine?  

10. Aplicație personală. Ultima parte ridică mai multe 
întrebări importante cu privire la propria experi-
ență a pocăinței. Roagă-te și cere-I lui Dumnezeu 
să îți cerceteze inima, apoi răspunde la aceste între-
bări pe cât este posibil de clar și sincer. După ce ai 
răspuns acestor întrebări, gândește-te cu atenție și 
rugăciune la întrebarea aceasta: „Este pocăința ta 
reală?” Care este răspunsul tău la rugăciunea de la 
finalul textului? 

CAPITOLUL 4. CUM ESTE PRODUSĂ POCĂINȚA 
Citește mai întâi textul capitolului 4.  
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Instrumentul pocăinței  

1. Care este instrumentul folosit de Dumnezeu pentru 
a produce pocăința în inima păcătosului?  

2. Care este ideea de bază din Evrei 4:12-13 în ceea ce 
privește pocăința?  

3a. Ce cunoștință aduce Duhul de înviere al lui Dum-
nezeu, care folosește Cuvântul?  

3b. Aplicație personală. Cât de important este să citești 
Cuvântul lui Dumnezeu cu regularitate? 

Cuvântul lui Dumnezeu este puternic  

4. Cuvântul lui Dumnezeu l-a zdrobit pe apostolul Pa-
vel, și exact același Cuvânt va ucide din punct de 
vedere spiritual „omul vechi” din orice persoană în 
care El intervine pentru a produce pocăința adevă-
rată. Care sunt câteva lucruri pe care Cuvântul lui 
Dumnezeu le dă morții?  

Cuvântul lui Dumnezeu este eficient  

5. Descrie pe scurt modalitățile în care Cuvântul lui 
Dumnezeu produce convingerea de păcat în tine.  

Cuvântul lui Dumnezeu rănește și înviază  

6. Care sunt cele trei lucruri pe care Cuvântul lui Dum-
nezeu le „ucide”? 



GHID DE STUDIU 

79 

Cuvântul lui Dumnezeu nu oferă scurtături 

7. Care sunt unele din lucrurile enumerate prin care 
oamenii „încearcă” să ocolească credința ca fiind 
calea prin care să vină la Dumnezeu?  

8. Aplicație personală. „Ai stat vreodată înaintea lui 
Dumnezeu ca David, implorând mila Lui şi măr-
turisindu-ți păcatele?” Când te gândești la felul 
cum Dumnezeu s-a purtat cu tine în trecut, poți să 
răspunzi pozitiv la această întrebare? Dacă nu, ce 
ți-a descoperit Dumnezeu că trebuie să faci? 

CAPITOLUL 5. ROADELE POCĂINȚEI 
Citește mai întâi textul capitolului 5.  

Roadele obligatorii  

1. Se va manifesta pocăința în viața celui credincios? 
Răspunde la această întrebare citând expresiile-
cheie care se găsesc în cele două pasaje biblice date.  

a. Matei 3:8  

b. Faptele Apostolilor 26:20 

Pocăința duce la o ură reală față de păcat (a)  

2. Care este diferența dintre ura față de păcat și ura față 
de consecințele păcatului?  
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Pocăința duce la o întristare evlavioasă față de 
păcat (b)  

3. Din ce se constituie această „întristare”?  

4. Când păcătuim, împotriva cui păcătuim?  

Pocăința duce la mărturisirea păcatului (c)  

5. Prin comparație cu mărturisirea, ce anume trebuie 
să facem cu privire la păcatele noastre?  

6. Ce spune Psalmul 32:3-4 că se va petrece dacă sun-
tem sub convingerea de păcat dată de Duhul 
Sfânt?  

Pocăința duce la întoarcerea concretă de la păcat 
(d)  

7. Ce ne spun următoarele versete biblice că se va pro-
duce noi în plus față de mărturisirea păcatelor 
noastre? Scrie fiecare verset biblic și fraza-cheie 
care răspunde acestei întrebări.  

a. Proverbe 28:13  

b. Isaia 55:7  

8. Aplicație personală. Crezi că este posibil să te pocă-
iești și totuși încă să practici intenționat păcatele 
tale favorite? De ce?  
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Pocăința duce la o dorință de a trăi în neprihă-
nire și sfințenie (e)  

9. La ce anume ne cheamă Dumnezeu atunci când ne 
mântuiește? (Folosește mai multe versete biblice în 
răspunsul tău.)  

10. Aplicație personală. La sfârșitul acestei secțiuni, 
sunt menționate 7 dorințe profunde drept „roade 
ale pocăinței”. Care este cea mai importantă pen-
tru tine și de ce?  

Concluzie  

11. Care sunt cele șase binecuvântări pe care credința le 
descoperă în Domnul Isus Hristos?  

Aplicații personale  

12. În ce grad experimentezi fiecare dintre cele șase bi-
necuvântări menționate mai sus?  

13. Ce este pocăința biblică, dacă ar fi să o exprimi în 
cuvintele tale? (Răspunde fără a te referi la text sau 
la alte notițe.) 

14. Fă o recapitulare a tuturor lecțiilor din acest studiu 
privitor la pocăința biblică.  

14a. Ce ai învățat, în mare, din acest studiu?  

14b. S-a schimbat cu ceva felul în care înțelegi pocăința?  



POCĂINȚA BIBLICĂ 

82 

14c. În ce fel va fi viața ta diferită de acum înainte? 

* * * 

Felicitări pentru că ai parcurs acest curs. 

Pune în practică lucrurile noi pe care le-ai învățat. 
Recitește principalele lucruri și notițele tale, și anali-
zează aceste principale învățăminte în mod regulat pe 
parcursul următoarei luni. 

Odată încheiat studiul, este recomandabil să treci 
la aplicațiile practice zilnice ale principiilor și lucrurilor 
pe care Dumnezeu ți le-a descoperit pe parcursul stu-
diului.  

Pentru a te ajuta în tranziția de la „cunoașterea 
mentală” la a avea gândul lui Hristos, îți sugerăm să rea-
nalizezi zilnic punctele-cheie timp de o săptămână 
după finalizarea studiului, încercând să te gândești la 
ele de-a lungul zilei, apoi să ți le reamintești săptămânal, 
timp de cel puțin 4 săptămâni. 

INSTRUCȚIUNI DETALIATE LEGATE DE CURS 
1. Procedura pentru parcurgerea cursului 

a. Citirea materialului acestui curs constă din lec-
tura textului de la începutul fiecărei lecții a acestui ghid 
de studiu. 
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b. Înainte de a începe să citești, roagă-L pe Dum-
nezeu să te facă pregătit pentru a învăța lucrurile din 
punct de vedere spiritual. 

c. Înainte de a începe o lecție, citește textul în în-
tregime. 

d. După lectura textului, răspunde la întrebările 
din acest ghid de studiu. Lecțiile din acest curs sunt 
„deschise”, lucru care adesea îmbogățește învățarea 
prin a elimina presiunea inutilă. În plus, unele întrebări 
necesită răspunsuri personale, așa încât acestea nu se 
vor găsi în materialul lecturat. În acest caz, tot ceea ce 
îți cerem este să fii onest și să îți dai toată silința. 

e. Întrebările au ca scop să îți solicite gândirea și 
atenția cu privire la tema lecției. Anumite întrebări sunt 
sensibile, și au de-a face cu atitudinea inimii. De aceea, 
te rugăm să nu te grăbești, ca să nu ratezi scopul cursului. 
Răspunde la toate întrebările cât de onest poți. 

f. Nu trece la următoarea întrebare până când nu 
ai răspuns la cea anterioară. 

2. Paginile cu răspunsuri 

În răspunsurile tale, încearcă să fii concis și pe cât 
de clar este posibil. Scrie răspunsurile pe o pagină nor-
mală A4 sau pe foi separate. Scrie răspunsurile clar și 
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citeț. Dacă este posibil, scrie-le pe computer și scoate-
le la imprimantă. Notează pe fiecare pagină numărul 
lecției și la fel la fiecare întrebare. Lasă un rând între 
două întrebări. 

3. Logistică 

Vei avea nevoie de o coală de hârtie sau două, de 
un creion și o Biblie. În acest studiu, s-a folosit Biblia 
Cornilescu. 

RĂSPUNSURI 
Ai fost încurajat să folosești cuvintele tale în for-

mularea răspunsurilor la întrebările din ghid. Nu este 
total greșit să citezi ocazional direct din text, dar nu ar 
trebui să faci acest lucru foarte des. Noi căutăm să te 
încurajăm să folosești gândurile și cuvintele proprii, 
pentru a demonstra ce ai înțeles din tot ceea ce ai citit. 
În răspunsurile de mai jos, noi am citat adesea direct 
din text. Acest lucru s-a făcut cu scopul de a avea un 
standard precis de comparație pentru răspunsurile tale. 
De aceea, poți considera acceptabile răspunsurile tale 
oricând sunt o reprezentare rezonabilă a ideii generale 
din text; noi nu cerem și nici nu dorim ca răspunsurile 
tale să fie identice cu răspunsurile date de noi.  

Există multe întrebări care implică un răspuns 
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personal. Îți recomandăm să analizezi aceste răspun-
suri împreună cu păstorul tău sau cu un credincios ma-
tur pe care îl cunoști. Răspunsurile sau cuvintele care nu 
se regăsesc direct în text sunt puse între paranteze.  

Capitolul 1. Nevoia de pocăință  

 1a. Răzvrătire împotriva lui Dumnezeu.  

1b. Să credem că avem dreptul să facem ce vrem cu viețile 
noastre şi să acționăm independent de Dumnezeu şi de 
Legea Sa sfântă.  

2. Păcatul ne-a separat de Dumnezeu. Ne-a pervertit şi ne-a 
ruinat trupurile, sufletele şi duhurile. Păcatul a umplut 
trupurile noastre de boală şi suferință. Păcatul a desfi-
gurat chipul lui Dumnezeu în sufletele noastre. Păcatul 
a rupt părtășia noastră cu Acela care ne-a creat după 
chipul moral şi asemănarea Lui. Păcatul m-a făcut şi te-
a făcut în firea noastră iubitori de rău şi urâtori ai lui 
Dumnezeu, singurul care este bun.  

3. Pentru că am devenit prin păcat oameni morți spiritual, 
şi lipsiți de orice fel de neprihănire care să ne aducă 
vreun merit înaintea lui Dumnezeu.  

4. Neputincioși din punct de vedere spiritual, cu totul inca-
pabili de a ne face mai buni, și vrednici de mânia lui 
Dumnezeu.  

5. Isus Hristos i-a arătat că ascultarea lui exterioară nu era 
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suficientă. Tânărul bogat nu voia să mărturisească fap-
tul că până și cele mai bune fapte religioase ale sale nu 
erau decât lucrări condamnabile ale întunericului.  

6. Cele mai bune fapte ale noastre sunt o urâciune înaintea 
lui Dumnezeu atunci când sunt făcute cu motivația de 
a-I câștiga favoarea (fără o inimă pocăită).  

7. Pentru că suntem în adevăr așa cum suntem toți în inte-
riorul nostru: morți spiritual și lipsiți de orice merit îna-
intea lui Dumnezeu.  

8a. „Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe 
care nu vreau să-l fac, iată ce fac” (Rom. 7:19). 

8b. Răspuns personal (sperăm că va include recunoașterea 
înclinației personale către păcat).  

9a. Viermi (Iov 25:4-6). Răni putrezite (Isaia 1:4-6). Ca do-
bitoacele, fără minte (Ps. 73:22, 49:20).  

9b. Sperăm să includă asumarea acestei stări rele.  

Capitolul 2. Sensul pocăinței 

 1. „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape” (Matei 
4:17). El îi poruncește oricărui păcătos să abandoneze 
armele răzvrătirii sale și să ridice steagul alb al predării, 
dacă vrea să aibă acces în Împărăția lui Dumnezeu. Cu 
alte cuvinte, un păcătos trebuie să își schimbe părerea 
despre păcat.  

2a. Răspuns personal.  
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2b. O schimbare a gândirii cu privire la păcat și Dumnezeu, 
care conduce la întoarcerea de la păcat către Dumne-
zeu.  

3a. A manifesta părere de rău, a ajunge să regrete ceva, a se 
pocăi; întristarea evlavioasă a pocăinței;  

3b. A se întoarce; a se întoarce de la rău către bine.  

3c. Răspuns personal.  

3d. O decizie conștientă de a se întoarce de la păcat.  

4a. Schimbarea gândirii (care se manifestă la rândul ei într-o 
schimbare de comportament) cu privire la păcat, înso-
țită de întristare.  

4b. Schimbarea totală, atât în gândire cât și în comporta-
ment, cu privire la felul cum cineva ar trebui să gân-
dească și să acționeze.  

5. 1) recunoașterea vinovăției datorate stării sale păcătoase 
înaintea lui Dumnezeu și a sta alături de Dumnezeu îm-
potriva propriei persoane; 2) întristare din cauza păca-
tului; 3) mărturisirea păcatului; 4) abandonarea păca-
tului.  

6. Deoarece judecata stă să înceapă.  

7a. Dumnezeu îi primește pe cei ce tremură la Cuvântul Lui, 
adică se pocăiesc de încălcarea poruncilor Lui.  

7b. Dumnezeu îi primește pe cei care sunt zdrobiți în inimă 
din cauza mândriei lor și se smeresc înaintea Lui.  
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8a. Pentru că Dumnezeu este aproape și poate fi găsit.  

8b. Să abandoneze căile și gândurile sale rele și să se întoarcă 
la Domnul.  

8c. El va avea milă și îl va ierta.  

9. Aplicație personală  

9a. Răspuns personal, sperăm afirmativ.  

9b. Să abandoneze păcatul și să se întoarcă la Dumnezeu.  

10. Pe cineva care se pocăiește pentru o vreme, dar apoi se 
îndepărtează de la credință pentru că pocăința lui nu a 
fost reală, din inimă, ci a fost doar o întristare legată de 
consecințele păcatului, nu de păcat în esența lui. De 
aceea, ei continuă să își iubească păcatul și se întorc la 
el.  

11. În primul rând, tânjesc după „libertate”: ei caută în Cu-
vântul lui Dumnezeu ca să vadă ce libertăți își pot per-
mite, astfel încât să ducă o viață cât mai aproape de 
lume. Apoi, încetul cu încetul, ei se întorc la păcate, azi 
la unul, mâine la altul şi tot așa. În final, ei nu mai au o 
mărturie pentru Hristos, ci numai o pretenție exteri-
oară că sunt credincioși. Păcatul nu îi mai deranjează de-
loc.  

12. Pocăința nu este un eveniment unic, după care să vină 
ori o perfecțiune fără păcat, ori o viață continuă de pă-
cat, lipsită de pocăință. Dimpotrivă, noi ne pocăim zil-
nic, 1) de păcatele specifice, atunci când se petrec, și 2) 
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abandonăm continuu păcatul (întorcându-ne de la el, 
atunci când apare ispita).  

13. Fapte 11:18 ne spune: „Dumnezeu le-a dat deci ... pocă-
ință, ca să aibă viața”. Un om nu poate să se nască sin-
gur prin puterile lui, nici fizic și nici spiritual. 

Capitolul 3. Legătura dintre pocăință și credință 

1. „Pocăiți-vă, şi credeți în Evanghelie” (Marcu 1:15); „mă-
car că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-
l credeți” (Matei 21:32); „pocăința faţă de Dumnezeu 
şi credința în Domnul nostru Isus Hristos” (F.A. 
20:21); „pocăința de faptele moarte şi credința în Dum-
nezeu” (Evrei 6:1); „să se propovăduiască tuturor nea-
murilor, în Numele Lui, pocăința şi iertarea păcatelor, 
începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor 
lucruri” (Luca 24:46-48). 

2. Răspuns personal.  

3. Primele Lui cuvinte au fost: „S-a împlinit vremea, şi Îm-
părăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, şi cre-
deți în Evanghelie” (Marcu 1:15). Ultimele Sale cu-
vinte adresate ucenicilor și nouă au fost ca pocăința și 
iertarea păcatelor prin credința în Hristos să fie propo-
văduite în Numele Lui tuturor Neamurilor, începând 
din Ierusalim (Luca 24:46-48).  

4. Ambele se petrec deodată. Pocăința este un dar al harului 
lui Dumnezeu.  
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5. Pentru că ea nu vine la noi prin lucrarea Legii, ci în tota-
litate din inima plină de har a lui Dumnezeu.  

6. Pentru a-ți arăta cine ești și a te aduce la Hristos; pentru 
a-ți da cunoștința păcatului.  

7. Vei ajunge să urăști păcatul. Vei conștientiza felul cum 
Duhul Sfânt produce pocăința în tine. Inima ta va fi 
zdrobită și făcută un teren fertil pentru sfințenie. Vei 
vedea o frumusețe și o slavă în Domnului Isus Hristos 
care te vor determina să Îl dorești în apropierea ta, în 
viața ta. Nu doar că vei urî păcatul și vei fi întristat din 
cauza lui, ci te vei întoarce din toată inima de la păcat, 
prin credința în Hristos.  

8. v.13, „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul”. 

9. O iertare deplină de orice păcat pe care l-au comis vreo-
dată, fie păcat cu gândul, vorba sau fapta; fie păcat de 
omisiune, fie păcat comis.  

10. Răspuns personal. 

Capitolul 4. Cum este produsă pocăința 

1. Cuvântul lui Dumnezeu  

2. Este ceea ce descoperă gândurile și intențiile inimii; ne 
arată păcatele și că Dumnezeu le vede pe toate.  

3a. Duhul de viață al lui Dumnezeu folosește Cuvântul pentru 
a-i da sufletului cunoștința păcătoșeniei înaintea lui Dum-
nezeu și cunoștința sfințeniei lui Dumnezeu, împotriva 
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Căruia acel om a păcătuit.  

3b. Răspuns personal, sperăm să exprime convingerea ne-
voii de a citi Cuvântul lui Dumnezeu cu regularitate, 
zilnic.  

4. Dă morții păcatele îndrăgite de tine, ambițiile tale, planu-
rile tale egoiste, neprihănirea de sine a ta, voința egoistă 
și mândria ta.  

5. El arată că ești orb spiritual din cauza păcatului. Nu poți 
vedea pericolul în care te afli și nici nu poți vedea nimic 
din frumusețea lui Hristos. El arată că ești surd din ca-
uza păcatului. Nu poți auzi vocea lui Dumnezeu, dacă 
El nu te-ar chema în mod eficace (Marcu 8:18). El arată 
că ești corupt, pângărit și bolnav spiritual din cauza pă-
catului (Gen. 6:5; Rom. 3:10-12). Îți arată că te afli 
într-o stare de paralizie spirituală din cauza păcatului. 
Păcatul ți-a paralizat voința, așa încât nu ai nicio putere 
să te ridici din starea ta neajutorată. Îți arată că păcatele 
tale te-au despărțit de Dumnezeu (Isaia 59:1-2) și au fă-
cut din tine vrăjmașul Lui. Și te va convinge că păcatul 
ți-a umplut inima și mintea cu răzvrătire, așa încât vei 
recunoaște că afirmația din Romani 8:7 este adevărată: 
ești firesc, în vrăjmășie cu Dumnezeu, răzvrătit față de 
El, și ai nevoie de pocăință adevărată.  

6. Neprihănirea de sine, păcatul și necredința.  

7. Să spoiască partea exterioară, să încerce să curețe tot ce 
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poate, să meargă la biserică, să predice, să dea învăță-
tură, să mărturisească, să experimenteze simțăminte re-
ligioase.  

8. Răspuns personal. Dacă nu, sperăm că ești convins că tre-
buie să te pocăiești de păcatele tale și să te întorci la 
Dumnezeu fără întârziere. 

Capitolul 5. Roadele pocăinței 

1a. Matei 3:8: „Faceți dar roade vrednice de pocăința voas-
tră”.  

1b. Fapte 26:20: „să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumne-
zeu, şi să facă fapte vrednice de pocăința lor”. 

2. Ura față de păcat în ea însăși nu se manifestă doar asupra 
anumitor păcate, ci față de toate păcatele, și în particu-
lar față de rădăcina acestora, care este voința proprie. 
Este o ură reală față de păcat ca act al păcatului săvârșit 
împotriva lui Dumnezeu.  

3. Această întristare constă într-un regret că am disprețuit 
un astfel de Dumnezeu, că ne-am răzvrătit împotriva 
autorității Lui şi că am fost indiferenți faţă de slava Sa.  

4. Toate păcatele noastre sunt săvârșite, în ultimă instanță, 
împotriva lui Dumnezeu și a stăpânirii Lui peste noi.  

5. Stă în natura noastră să negăm păcatele noastre, direct sau 
indirect, și să le minimizăm ori să ne justificăm pentru 
ele, aducând scuze.  
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6. Dacă pocăința adevărată, biblică, lucrează în inimile noas-
tre, nu vom avea odihnă până nu ne vom mărturisi pă-
catele şi până nu le vom aduce descoperite înaintea lui 
Dumnezeu. „Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele 
de gemetele mele necurmate. Căci zi şi noapte mâna Ta 
apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pă-
mântul de seceta verii” (Ps. 32:3-4).  

7a. Proverbe 28:13: „cine le mărturisește [fărădelegile] şi se 
lasă de ele, capătă îndurare”.  

7b. Isaia 55:7: „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 obo-
sește iertând”.  

8. Răspuns personal, sperăm că va include o afirmație de ge-
nul: „Nu, pentru că, dacă cineva continuă intenționat 
în păcat, acea persoană nu s-a pocăit cu adevărat, bi-
blic”.  

9. Ne cheamă să umblăm în neprihănire și sfințenie adevă-
rată (Efes. 4:24), și să avem grijă să facem fapte bune 
(Tit 3:8). „Urmăriți pacea cu toți şi sfințirea” (Evrei 
12:14). Ne cheamă să urmărim pacea și sfințirea, pen-
tru că Dumnezeu ne-a dat o inimă nouă. Ne cheamă să 
fim eliberați de păcat și egoism. „Ca să fim sfinți şi fără 
prihană înaintea Lui... în dragostea Lui” (Efes. 1:4). Ne 
cheamă să fim sfinți, eliberați de păcat și egoism. „Căci 
Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire” 
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(1 Tes. 4:7). Conform 1 Tesaloniceni 4:3, noi dorim ca, 
prin harul lui Dumnezeu, să fim separați de păcat spre 
a-I sluji lui Hristos, dorind neprihănirea, umblând în 
sfințenia adevărată și preocupându-ne să facem fapte 
bune. „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire 
pentru toți oamenii, a fost arătat, şi ne învață s-o rupem 
cu păgânătatea şi cu poftele lumești, şi să trăim în vea-
cul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie” (Tit 
2:11-12).  

10. Răspunsul ar trebui să menționeze una din cele șapte do-
rințe și motivația pentru care este mai importantă pen-
tru tine.  

11. Credința găsește în Hristos un Mântuitor complet. Gă-
sim pace în Hristos, pentru că El a făcut pace prin sân-
gele crucii Sale. Găsim în Hristos nădejde, o nădejde de 
care nu ne rușinăm, pentru că dragostea lui Dumnezeu 
a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Gă-
sim în Hristos poziția perfectă în care putem sta înain-
tea lui Dumnezeu, Cel care a făcut pe Hristos pentru 
noi înțelepciune, neprihănire, sfințire şi răscumpărare 
(1 Cor. 1:30). Găsim în Hristos un loc perfect în care 
să ne ascundem de mânia lui Dumnezeu împotriva 
păcatelor noastre, pentru că judecata tuturor păcate-
lor noastre a căzut asupra lui Hristos (Isaia 53). Găsim 
în Hristos tot ceea ce Dumnezeu le dăruiește păcăto-
șilor sărmani, pocăiți, care își pun credința în El; căci 
descoperim că, în El, noi suntem făcuți compleți, în El, 
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Mântuitorul sufletelor noastre, Domnul Isus Hristos.  

12. Răspuns personal.  

13. O schimbare a gândirii cu privire la păcat și la Dumne-
zeu, care conduce la întoarcerea de la păcat la Dumne-
zeu (și la sfințenie în viață).  

14a. Răspuns personal.  

14b. Răspuns personal.  

14c. Răspuns personal. 
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