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PREFAȚĂ 
 

Cele două haruri esențiale unui sfânt în această viață 
sunt credința și pocăința. Ele sunt ca două aripi cu care zboară 
spre Cer. Credința și pocăința protejează viața spirituală așa 
cum căldura și apa ocrotesc viața trupească. Harul despre care 
voi vorbi în cele ce urmează este harul pocăinței. Sfântul Ioan 
Gură-de-Aur credea că pocăința era cel mai potrivit subiect 
pe care să-l predice înaintea împăratului. Augustin a păstrat 
psalmii de pocăință alături de el când era așezat în pat, și ade-
sea s-a folosit de aceștia plin de lacrimi. Pocăința nu este ni-
ciodată inoportună, întrucât ea trebuie folosită la fel de des 
după cum artificierul se folosește de instrumentele sale sau 
soldatul de armele lui. Dacă nu greșesc, aspectele practice 
sunt mai necesare în această vreme decât chestiunile contro-
versate sau discutabile. 

Pocăința este purgativă, așa că nu te teme de lucrarea 
ei. „Lovește-ți sufletul”, spunea Ioan Gură-de-Aur, „lovește-
l, căci îl vei scăpa de la moarte prin acea lovitură!” Cât de fe-
riciți am fi dacă am deveni mai profund conștienți de păcat și 
dacă ochii noștri ar înota în lacrimi de pocăință! Am putea 
vedea mai clar Duhul lui Dumnezeu mișcându-Se peste apele 
pocăinței care, deși sunt tulburate, sunt totuși curate. Lacri-
mile pocăinței usucă păcatul și sting mânia lui Dumnezeu. 
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Pocăința hrănește evlavia și alimentează îndurarea. Cu cât 
avem mai mult regret și o mai mare tulburare a sufletului la 
început, în convertirea noastră, cu atât mai puțin vom trăi 
aceste lucruri după aceea. 

Creștine, ai un regret trist față de alte lucruri, dar nu 
față de păcat? Lacrimile lumești cad pe pământ, dar lacrimile 
duhovnicești ale pocăinței sunt păstrate într-un burduf: „Tu 
numeri pașii vieții mele de pribeag; pune-mi lacrimile în bur-
duful Tău: nu sunt ele scrise în cartea Ta?” (Ps. 56:8). Să nu 
consideri că plânsul sfânt ar fi o risipă. Tertulian credea că a 
fost născut pentru un singur scop – să se pocăiască. Fie păca-
tul trebuie înecat în lacrimile pocăinței, fie sufletul va arde în 
Iad. 

Nimeni să nu spună că pocăința este dificilă. Lucrurile 
deosebite merită toată truda. Oare nu va săpa omul după aur, 
chiar dacă acest lucru îi va produce sudoare? Mai bine să 
ajungi în Cer cu dificultate, decât în Iad cu ușurință! Ce n-ar 
da cei condamnați, ca să aibă parte de un vestitor trimis de la 
Dumnezeu, care să le propovăduiască iertarea cu condiția po-
căinței! Ce valuri de suspine și gemete de pocăință s-ar înălța 
atunci către Cer din partea lor! Ce fluvii de lacrimi ar vărsa 
ochii lor! Dar, pentru ei, este prea târziu! Mai degrabă ar pu-
tea să-și folosească lacrimile ca să-și deplângă nebunia decât ca 
să capete mila lui Dumnezeu. O, dacă am face pace cu Dum-
nezeu câtă vreme ne aflăm aici, de această parte a mormântu-
lui! Mâine poate fi ziua morții noastre, așa că haideți ca astăzi 
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să fie ziua pocăinței noastre. Cum ar trebui să-i imităm pe 
sfinții din vechime, care și-au amărât sufletele și și-au sacrifi-
cat poftele, îmbrăcându-se în sac și cenușă pentru a avea nă-
dejdea robelor albe. Petru s-a botezat în lacrimi, iar acea soră 
devotată, Paula, asemenea unei păsări a paradisului, și-a de-
plâns starea și s-a smerit pe sine până la țărână din cauza păca-
tului. 

Dincolo de păcatele personale, starea deplorabilă a țării 
strigă după lacrimile noastre. N-am pierdut oare mult din fa-
ima și renumele de odinioară? Era o vreme când eram ca prin-
ții printre provinciile lor (Plâng. 1:1), iar Dumnezeu făcea ca 
ofrandele altor popoare să ajungă în hambarele noastre (Gen. 
37:7). Dar oare n-a zburat slava noastră departe, ca o pasăre? 
(Osea 9:11). N-am putea spune ce vremuri dificile ne stau în 
față. Odată ce s-au suit spre Cer mirosurile noastre hidoase, 
am putea să ne temem că vor urma fulgere și tunete ce ne vor 
înfricoșa. Și nu ne vor trezi la realitate toate acestea, nu vor 
stârni în noi un duh de smerenie? Am putea dormi oare pe 
catargul corabiei, când vânturile suflă din toate părțile ceru-
lui? „Inima lor strigă către Domnul... Zid al fiicei Sionului, 
varsă zi și noapte șiroaie de lacrimi! Nu-ți da niciun răgaz, și 
ochiul tău să n-aibă odihnă!” (Plâng. 2:18). 

Nu voi spune mai multe în această prefață, ci doar 
vreau ca Dumnezeu să îi dea binecuvântare acestei cărți și, as-
tfel, să îndrepte această săgeată așa încât, chiar dacă ar fi trasă 
la întâmplare, totuși să-și atingă ținta și să lovească de moarte 
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anumite păcate, căci aceasta este rugăciunea fierbinte a celui 
care dorește tot binele și fericirea sufletului tău, 

Thomas Watson,  
25 mai 1668 
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INTRODUCERE 
 

După ce fusese acuzat pe nedrept de rebeliune de către 
Tertul – „l-am găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune 
la cale răzvrătiri printre toți Iudeii de pe tot pământul” (F.A. 
24:5-6) – Pavel se apără înaintea lui Festus și a împăratului 
Agripa, în capitolul 26 al cărții Faptelor Apostolilor. Pavel 
tratează aici trei lucruri cu atâta convingere, încât aproape că 
îl duce pe împăratul Agripa la convertire: 

(1) El vorbește despre viața lui de dinainte de convertire. 
„Am trăit, ca Fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiei 
noastre” (v. 5). În perioada când era neregenerat, Pavel fusese 
zelos pentru tradițiile religioase, iar focul zelului lui fals era 
atât de fierbinte, încât pârjolea tot ce îi ieșea în cale. „Credeam 
că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui Isus din 
Nazaret, și așa am și făcut în Ierusalim. I-am aruncat în tem-
niță pe mulți sfinți” (v. 9-10). 

(2) El vorbește apoi despre felul în care a fost convertit. „Pe 
la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul 
meu” (v. 13). Această lumină n-a fost alta decât cea care a stră-
lucit din trupul glorificat al lui Hristos. „Am auzit un glas, 
care-mi zicea în limba evreiască: ,Saule, Saule, pentru ce Mă 
prigonești?” (v. 14). Întrucât trupul Lui pământesc (Biserica) 
era rănit, Capul din Cer a reacționat. La vederea acelei lumini 
și la auzul vocii, Pavel a fost uluit și a căzut la pământ. „,Cine 
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ești, Doamne?’ am răspuns eu. Și Domnul a zis: ,Eu sunt Isus, 
pe care-L prigonești’” (v. 15). Toate opiniile lui de om auto-
neprihănit s-au risipit, iar Pavel și-a altoit nădejdea Cerului în 
trunchiul neprihănirii lui Hristos. 

(3) Pavel vorbește apoi despre felul lui de viață de după 
convertire. Acela care fusese un persecutor până atunci, deve-
nise acum predicator: „Dar scoală-te, și stai în picioare; căci M-
am arătat ție, ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe 
care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care Mă vei vedea fă-
cându-le” (v. 16). După ce Pavel, acest „vas ales”, a fost adus la 
viață, fiind mântuit, el s-a străduit să facă la fel de mult bine pe 
cât făcuse rău anterior. El îi persecutase pe sfinți până la 
moarte, iar acum le predica păcătoșilor viața. Dumnezeu L-a 
trimis mai întâi iudeilor din Damasc, după care a lărgit trimite-
rea lui, pentru a le predica Neamurilor. Iar mesajul pe care l-a 
predicat a fost acesta: „să se pocăiască și să se întoarcă la Dum-
nezeu, și să facă fapte vrednice de pocăința lor” (F.A. 26:20). 
Un subiect cu greutate, un subiect deosebit! 

Nu voi intra în dispute pentru a descoperi care dintre 
cele două vine prima în suflet, credința sau pocăința. Fără în-
doială, pocăința se arată prima în viața unui creștin. Eu sunt 
foarte înclinat să cred că sămânța credinței răsare prima în 
inimă. După cum o lumânare care arde este adusă într-o ca-
meră – și lumânarea se arată prima, dar cum lumânarea a fost 
înaintea luminii, tot așa, noi vedem primele roade ale pocăin-
ței, însă începuturile credinței se aflau deja acolo. Acest lucru 



INTRODUCERE  13 

 

mă determină să înclin să afirm existența credinței în inimă 
înaintea pocăinței, și asta pentru că pocăința, fiind un har, 
trebuie manifestată de acela care este viu. Dar cum ar putea 
trăi un suflet, dacă nu prin credință? „Cel neprihănit va trăi 
prin credință” (Evrei 10:38). De aceea, trebuie să existe mai 
întâi anumite semințe ale credinței în inima unui pocăit, alt-
fel avem de-a face cu o pocăință moartă și, de aceea, ea nu ar 
avea nicio valoare. Indiferent dacă pocăința sau credința vine 
prima, eu sunt sigur că pocăința este un aspect de o atât de 
mare importanță, încât nimeni nu poate fi mântuit fără ea. 

După naufragiul lui Pavel, el a înotat către țărm așezat 
pe scânduri și resturi ale vaporului. În Adam, noi toți am na-
ufragiat, iar pocăința este singura scândură care ne este lăsată 
după naufragiu, pe care să înotăm către ceruri. De aceea, oa-
menilor le este dată această mare îndatorire cu toată solemni-
tatea, anume să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu: 
„Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape” (Matei 
3:2). „Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca 
să vi se șteargă păcatele” (F.A. 3:19). „Pocăiește-te dar de 
această răutate a ta” (F.A. 8:22). Iată că adevărul acesta este 
confirmat prin gura a trei martori. 

Pocăința este un har de căpătâi, căci ni se vorbește despre 
„temelia pocăinței” (Evrei 6:1). Acea religie care nu este con-
struită pe acest fundament va fi doborâtă la pământ. Pocăința 
este un har cerut prin porunca Evangheliei. Unii cred că este o 
chestiune legalistă, dar prima predică rostită de Hristos, ba 
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chiar primul cuvânt al predicii Sale a fost acesta: „Pocăiți-vă!” 
(Matei 4:17). Mai mult, cuvântul Său de despărțire, pe când 
Se înălța la Cer, a fost ca „să se propovăduiască tuturor nea-
murilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor” (Luca 
24:47). 

Apostolii au lovit aceeași coardă: „Ucenicii au plecat, și 
au propovăduit pocăința” (Marcu 6:12). Pocăința este un har 
exclusiv al Evangheliei. Legământul faptelor nu lăsa loc niciu-
nui fel de pocăință, căci el dicta – „păcătuiește și vei muri!” 
Pocăința a venit doar prin Evanghelie. Prin moartea Lui, 
Hristos a făcut ca păcătoșii ce se pocăiesc să fie mântuiți. Le-
gea cerea ascultarea personală, perfectă și perpetuă. Ea îi bles-
tema pe toți cei care nu puteau atinge acest țel: „Căci toți cei 
ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt sub blestem; pentru că este 
scris: ‚Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile 
scrise în cartea Legii, ca să le facă’” (Gal. 3:10). Ea nu spunea, 
„acela care nu ascultă în toate lucrurile, să se pocăiască”, ci „să 
fie blestemat”. Astfel, pocăința este o doctrină care a fost 
adusă la lumină doar prin Evanghelie. 

Cum lucrează pocăința? Modalitatea în care pocăința 
lucrează este următoarea: 

(1) Prin Cuvânt. „După ce au auzit aceste cuvinte, ei 
au rămas străpunși în inimă” (F.A. 2:37). Cuvântul predicat 
este motorul pe care Dumnezeu îl folosește pentru a produce 
pocăința. Este comparat cu un ciocan și cu un foc (Ier. 
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23:29), primul pentru a zdrobi, și cel de-al doilea pentru a în-
muia inima: „Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, 
și ca un ciocan care sfărâmă stânca?” Ce mare binecuvântare 
este să avem Cuvântul, care are o virtute atât de specială când 
este folosit de Duhul Sfânt! Cei care nu vor fi înmuiați la po-
căință prin focul Cuvântului, nu vor scăpa niciodată de Iad! 

(2) Prin Duhul Sfânt. Predicatorii nu sunt decât niște 
instrumente, căci Duhul Sfânt este Cel care suflă în ei și care 
face cuvintele lor să fie eficace: „Pe când rostea Petru cuvintele 
acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cu-
vântul” (F.A. 10:44). Duhul iluminează și convertește prin 
Cuvânt. Atunci când Duhul atinge inima, El o înmoaie până 
la lacrimi: „Atunci voi turna peste casa lui David și peste locu-
itorii Ierusalimului, un duh de îndurare și de rugăciune, și își 
vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor 
plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu” (Zah. 12:10). 

Este uimitor să vedem ce efecte diferite are Cuvântul 
asupra oamenilor. Înaintea unei predici, unii sunt asemenea 
lui Iona: inima lor este blândă și imediat își fac apariția lacri-
mile. Alții nu sunt mai impresionați decât ar fi un surd atunci 
când i se cântă o melodie. Unii ajung mai buni prin Cuvânt, 
alții cresc în răutate. Același pământ care aduce dulceață în 
struguri, face pelinul amar. Dar de ce lucrează Cuvântul atât 
de diferit? Pentru că Duhul lui Dumnezeu aduce Cuvântul 
în conștiința unuia, nu și în a altuia. Unul a primit ungerea 
divină, pe când celălalt nu (1 Ioan 2:20). Mă rog ca roua să 
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cadă alături de mană și ca Duhul să însoțească Scriptura. Ca-
rul poruncilor nu ne va duce în Cer dacă Duhul lui Dumne-
zeu nu Se urcă El însuși în acest car (F.A. 8:29). 
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1 
FALSA POCĂINȚĂ 

 

Pentru a descoperi cum este pocăința adevărată, voi 
arăta mai întâi ce anume nu este pocăința. Există mai multe 
feluri contrafăcute de pocăință, care ar putea fi ilustrate prin 
zicerea lui Augustin că „pocăința îi condamnă pe mulți”. El 
vorbea despre o falsă pocăință, căci o persoană se poate înșela 
practicând o pocăință falsă, după cum urmează: 

O GROAZĂ LEGALISTĂ 

Omul trăiește îndelung în păcatul lui. În final, Dum-
nezeu îl cercetează, îi arată în ce pericol disperat a ajuns, și as-
tfel, omul ajunge plin de tulburare. Dar, după o vreme, fur-
tuna conștiinței se duce, și omul redevine liniștit. Astfel, el 
concluzionează că este un pocăit adevărat, pentru că a experi-
mentat ceva din amărăciunea păcatului. Nu te amăgi! Aceea nu 
este o pocăință adevărată! Atât Ahab cât și Iuda au avut mințile 
profund tulburate. Una este să fii un păcătos îngrozit, și cu totul 
alta să fii un păcătos care se pocăiește. Simțământul vinovăției 
este suficient pentru a stârni groaza conștiinței. Doar infuzarea 
harului divin conduce la pocăință adevărată. Dacă durerea și 
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tulburarea ar fi suficiente pentru pocăință, cei condamnați 
din Iad ar trebui să fie cei mai pocăiți, căci ei trăiesc groaza în 
modul cel mai profund. „Al cincilea a vărsat potirul lui peste 
scaunul de domnie al fiarei. Și împărăția fiarei a fost acoperită 
de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere. Și L-au 
hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor și din 
pricina rănilor lor rele, și nu s-au pocăit de faptele lor” (Apoc. 
16:10-11). Pocăința depinde de o schimbare a inimii. Poate 
exista groază în om, dar fără vreo schimbare a inimii. „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). 

O HOTĂRÂRE ÎMPOTRIVA PĂCATULUI 

Un om poate să își propună multe și să facă jurăminte, 
și totuși să nu fie pocăit. „Ai zis: ,Nu mai vreau să slujesc ca 
un rob’!” (Ier. 2:20). Iată, aceasta este o hotărâre bună. Dar 
priviți ce urmează: „Căci pe orice deal înalt și sub orice copac 
verde, te-ai întins ca o curvă” (Ier. 2:20). În ciuda angajamen-
telor lor solemne, aceștia s-au jucat cu Dumnezeu, apoi au 
alergat după idolii lor! 

Vedem prin experiența de viață ce înseamnă protestele 
împotriva păcatului, ce poate hotărî un om când este pe patul 
de suferință, cu condiția ca Dumnezeu să-l însănătoșească. 
Totuși, dacă acea persoană se face bine, ea devine la fel de rea 
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ca la început. Acel om își demonstrează inima cea veche într-
o ispită nouă. Hotărârile împotriva păcatului pot izvorî: 

(1) Dintr-o situație limită din prezent, nu pentru că pă-
catul este păcătos, ci pentru că este dureros. Acest fel de hotă-
râre se va risipi. 

(2) Din teama consecințelor nefaste viitoare, dintr-o 
conștientizare a morții și Iadului. „M-am uitat, și iată că s-a 
arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el, se numea Moartea, și îm-
preună cu el venea după el Locuința morților” (Apoc. 6:8). 
Ce nu va face un păcătos – ce jurăminte nu va face el – când 
știe că trebuie să moară și va sta înaintea lui Dumnezeu la ju-
decată? Dragostea de sine hrănește o pocăință pe patul sufe-
rinței. Dar dacă omul se însănătoșește, dragostea față de păcat 
va prevala în fața pocăinței. Nu te încrede într-o astfel de ho-
tărâre pasională, căci ea se naște într-o furtună și va muri într-
o zi de calm! 

O PĂRĂSIRE A MULTOR CĂI PĂCĂTOASE 

Mărturisesc că abandonarea păcatului este o chestiune 
deosebit de grea. Omul își îndrăgește păcatul atât mult, încât 
mai degrabă se va despărți de un copil, decât de o poftă! „Să îl 
dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul 
trupului meu pentru păcatul sufletului meu?” (Mica 6:7). Te 
poți despărți de un păcat, și totuși fără pocăință. 

(1) Omul se poate despărți de anumite păcate, dar să le 
păstreze pe altele. Irod și-a reformat viața în multe lucruri care 
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erau greșite, dar nu s-a putut despărți de iubita lui, Irodiada. 

(2) Un păcat vechi poate fi părăsit cu scopul de a îmbră-
țișa un păcat nou, ca și cum te-ai lepăda de un servitor vechi 
pentru a-ți angaja unul nou. Asta înseamnă să schimbi un pă-
cat cu altul. Poți să schimbi păcatele între ele, dar inima să ră-
mână neschimbată. Acela care a fost păgân în tinerețea lui, 
ajunge un ticălos la vârsta bătrâneții. Un sclav este vândut 
unui evreu, iar evreul îl vinde unui turc. Iată, stăpânul este 
schimbat, dar omul rămâne sclav. Tot așa, omul trece de la 
un viciu la altul, dar rămâne tot nepocăit. 

(3) Un păcat poate fi abandonat nu atât de mult ca ur-
mare a lucrării harului, pe cât ca urmare a prudenței. Omul 
poate vedea că, deși un păcat anume îi hrănește plăcerea, to-
tuși nu îi servește cel mai bine intereselor sale. Acel păcat îi va 
eclipsa reputația, îi va răni sănătatea sau îi va afecta averile. De 
aceea, el îl leapădă din motive care țin de prudență.  

Totuși, adevărata abandonare a păcatului se petrece 
atunci când acțiunile păcatului încetează ca urmare a harului 
infuzat în suflet, după cum camera încetează să fie întunecată 
atunci când lumina pătrunde în ea.
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2 
NATURA POCĂINȚEI                             

ADEVĂRATE 
 

În cele ce urmează, voi arăta ce este pocăința evanghelică.  

Pocăința este un har al Duhului lui Dumnezeu, prin 
care un păcătos este smerit în interior și reformat într-un fel 
vizibil.  

Pentru a detalia, trebuie să știi că pocăința este un me-
dicament spiritual format din șase ingrediente speciale, după 
cum urmează: 

• Conștientizarea păcatului 

• Întristarea din cauza păcatului 

• Mărturisirea păcatului 

• Rușinea cauzată de păcat 

• Ura față de păcat 

• Părăsirea păcatului. 

Dacă oricare dintre acestea lipsește, pocăința își pierde 
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valoarea. 

CONȘTIENTIZAREA PĂCATULUI 

Prima parte a medicinei spirituale a lui Hristos constă 
în redarea vederii: „Te trimit, ca să le deschizi ochii, să se în-
toarcă de la întunerec la lumină” (F.A. 26:17-18). Acest lucru 
deosebit poate fi observat în pocăința fiului risipitor: „și-a ve-
nit în fire” (Luca 15:17). El s-a văzut păcătos și nimic altceva 
decât păcătos. Înainte ca un om să poată veni la Hristos, el 
trebuie să își vină în primul rând în fire. Omul trebuie mai 
întâi să recunoască și să ia aminte la ce anume este păcatul lui, 
și să își cunoască rana din inimă, pentru ca abia apoi să poată 
fi smerit datorită acestor lucruri. 

În descrierea pe care o face pocăinței, Solomon o con-
sideră primul ingredient: „dacă se vor întoarce la Tine” (1 
Împ. 8:47). 

Primul lucru pe care Dumnezeu l-a creat a fost lumina. 
Tot așa, primul lucru dintr-un om pocăit este iluminarea: 
„odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Dom-
nul” (Efes. 5:8). Ochiul a fost creat atât pentru a vedea, cât și 
pentru a plânge. De aceea, trebuie mai întâi să vedem păcatul, 
pentru a plânge apoi din cauza lui. Așadar, ceea ce vreau să spun 
este că, acolo unde nu există conștientizarea păcatului,  nu poate 
exista niciun fel de pocăință. Mulți oameni pot să descopere gre-
șeli în alții, dar să nu vadă vreuna în propriile persoane. Ei strigă 
că au inimi bune. Nu este ciudat ca doi oameni să locuiască 
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împreună, să mănânce și să bea alături – și totuși să nu se cu-
noască unul pe celălalt? Acesta este cazul păcătosului. Trupul 
și sufletul lui trăiesc împreună, muncesc împreună – și totuși 
omul nu se cunoaște pe sine. El nu-și cunoaște propria inimă, 
și nici ce Iad duce cu el pe unde merge. În spatele vălului se 
ascunde o față deformată. Oamenii sunt învăluiți în igno-
ranță și dragoste de sine, motiv pentru care nu văd ce suflete 
deformate au! Diavolul se folosește de ei așa cum arcașul se 
folosește de un uliu: îi orbește, apoi îi târăște în starea aceasta 
către Iad. „Sabia va străpunge ochiul lui drept” (Zah. 11:17, 
cf. KJV). Oamenii au ochiul suficient de pătrunzător în lu-
crurile lumii, dar ochiul cel drept al sufletelor lor este orb. Ei 
nu pot vedea niciun rău în păcatele lor, căci sabia le-a stră-
puns acest ochi! 

ÎNTRISTAREA DIN CAUZA PĂCATULUI 

„Mă doare de păcatul meu” (Ps. 38:18). Ambrozie vor-
bea despre întristare ca remușcarea sufletului. Termenul 
ebraic ce exprimă ideea de a fi întristat are sensul de „a avea 
sufletul, cum s-ar spune, crucificat”. Acest lucru trebuie să 
existe în adevărata pocăință: „își vor întoarce privirile spre 
Mine, pe care L-au străpuns” (Zah. 12:10), ca și cum ei ar fi 
simțit cuiele crucii străpungându-le coapsele. 

 O femeie poate să se aștepte să nască fără durere la fel 
cum un om poate să se aștepte să aibă parte de pocăință, dar 
fără întristare. Pune sub semnul îndoielii pocăința celui care 
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spune că a experimentat-o fără întristare. Martirii și-au vărsat 
sângele pentru Hristos, iar pocăiții varsă lacrimi din cauza pă-
catului: „stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea” 
(Luca 7:38). Iată cum curge această lacrimă din inima ei. În-
tristarea inimii ei a răbufnit în ochii ei! 

Vasul de aramă în care preoții trebuiau să se spele 
(Exod 30:18) simboliza două feluri de vase: vasul sângelui lui 
Hristos, în care trebuie să ne spălăm prin credință, și vasul la-
crimilor, în care trebuie să ne spălăm prin pocăință.  

Un pocăit adevărat se străduiește să își aducă inima 
într-o stare de întristare autentică. El Îl binecuvântează pe 
Dumnezeu atunci când poate plânge. El este bucuros de ziua 
ploioasă, căci știe că are de-a face cu o pocăință de care nu va 
avea motive să se întristeze. Chiar dacă pâinea întristării este 
amară la gust, totuși ea întărește inima (Ps. 104:5; 2 Cor. 
7:10). Această întristare față de păcat nu este una superficială, 
ci o agonie sfântă. În Scriptură, ea este numită zdrobire a ini-
mii: „jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit” (Ps. 
51:17) și sfâșierea ei: „sfâșiați-vă inimile” (Ioel 2:13). Expresi-
ile „m-am bătut peste coapsă” (Ier. 31:19), „se bătea în piept” 
(Luca 18:13), „să vă încingeți cu sac” (Isaia 22:12) și „mi-am 
smuls părul” (Ezra 9:3) – toate acestea nu sunt decât semnele 
exterioare ale întristării interioare. Această întristare are ur-
mătoarele obiective: 

(1) Să Îl facă prețios pe Hristos. O, cât de dorit este un 
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Mântuitor pentru un suflet tulburat! Acum, Hristos este cu 
adevărat Hristos, iar îndurarea Lui este cu adevărat îndurare. 
Atâta vreme cât inima nu este plină de remușcarea conștiin-
ței, ea nu este pregătită pentru Hristos. Cât de binevenit este 
un chirurg pentru acel om care sângerează în rănile lui! 

(2) Să scoată păcatul afară din om. Păcatul dă naștere 
întristării, iar întristarea ucide păcatul. Întristarea după voia 
lui Dumnezeu purjează fluidele rele din suflet. Se spune că 
lacrimile mlădițelor de vie sunt bune pentru vindecarea le-
prei. Indiferent care ar fi adevărul, este cert că lacrimile care 
curg dintr-un ochi penitent vor curăța lepra păcatului. Apa 
sărată a lacrimilor ucide viermele conștiinței. 

(3) Să croiască drumul pentru o mângâiere solidă. „Cei 
ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie” (Ps. 
126:5). Pocăitul are parte de o vreme umedă pentru semănat, 
dar culege o roadă delicioasă. Pocăința sparge abcesul păcatu-
lui, și atunci sufletul răsuflă ușurat. După ce a plâns, Ana a 
plecat și n-a mai fost întristată (1 Sam. 1:18). Tulburarea pe 
care Dumnezeu o aduce asupra sufletului din cauza păcatului 
este asemenea îngerului care tulbura apa din scăldătoare 
(Ioan 5:4), și care deschidea calea pentru vindecare. 

Dar nu orice fel de întristare este dovada pocăinței ade-
vărate. Este o diferență la fel de mare între întristarea adevă-
rată și cea falsă pe cât este între apa de izvor, care este dulce, ci 
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apa de mare, care este sărată. Apostolul vorbește despre întris-
tarea după voia lui Dumnezeu (2 Cor. 7:9).  

Care este, cum arată întristarea după voia lui Dumne-
zeu? Iată șase caracteristici ale ei: 

1. Adevărata întristare este interioară. 

Ea este interioară în două feluri: 

(a) Este o întristare a inimii. Întristarea ipocriților stă 
doar pe fețele lor: „își sluțesc fețele” (Matei 6:16). Acești oa-
meni fac niște fețe acre, căci întristarea lor nu trece mai adânc, 
după cum roua care umezește frunzele nu ajunge până la ră-
dăcină. Pocăința lui Ahab a fost doar un spectacol exterior. 
El și-a rupt hainele, dar nu și-a frânt și inima (1 Împ. 21:27). 
Întristarea după voia lui Dumnezeu merge adânc, ca o venă 
care are hemoragie internă. Inima aceasta sângerează din ca-
uza păcatului: „Ei au rămas străpunși în inimă” (F.A. 2:37). 
După cum inima joacă un rol covârșitor în săvârșirea păcatu-
lui, tot așa ea trebuie să joace un rol dominant în întristare și 
pocăință. 

(b) Este o întristare pentru păcatele din inimă, pentru 
primele porniri, pentru izvoarele păcatului. Pavel era întristat 
din cauza legii din mădularele sale (Rom. 7:23). Cel ce își de-
plânge cu adevărat starea este întristat din cauza pornirilor 
mândriei și ale poftelor lui. El suspină din cauza „rădăcinii de 
amărăciune”, chiar dacă aceasta nu ar ajunge niciodată la 
faptă (Evrei 12:15). Un om rău poate fi tulburat din cauza 
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păcatelor scandaloase, dar un convertit adevărat își deplânge 
păcatele inimii. 

2. Adevărata întristare este onestă. 

Ea este o întristare îndreptată mai degrabă către ofensa 
făcută, decât către pedeapsa care o urmează. Legea lui Dum-
nezeu a fost încălcată și dreptatea Lui abuzată. Acest lucru îi 
înmoaie sufletul pocăitului și îl inundă în lacrimi. Un om 
poate să manifeste regret, și totuși să nu se pocăiască. Unui 
hoț îi pare rău atunci când este prins, dar nu din cauza faptu-
lui că a furat, ci pentru că trebuie să fie pedepsit. Ipocriții sus-
pină doar din cauza amărăciunii asociată consecințelor păca-
tului. Ochii lor nu varsă niciodată lacrimi, cu excepția situa-
ției când judecățile lui Dumnezeu se apropie de ei. Faraon era 
mai necăjit pentru broaște decât pentru păcatul său. 

Dar întristarea după voia lui Dumnezeu este îndreptată 
în principal către ceea ce a fost săvârșit împotriva lui Dumne-
zeu, astfel încât, chiar dacă nu ar exista nicio mustrare a con-
științei, niciun diavol care să acuze, niciun Iad în care să fie 
pedepsit, totuși sufletul va fi întristat din cauza prejudiciului 
adus lui Dumnezeu. „Căci îmi cunosc bine fărădelegile, și pă-
catul meu stă necurmat înaintea mea” (Ps. 51:3). David nu 
spune, „sabia va sta înaintea mea pentru totdeauna”, ci „păca-
tul meu stă necurmat înaintea mea”. O, cum de am păcătuit 
împotriva unui Dumnezeu atât de bun, cum de L-am întristat 
pe Mângâietorul meu! Acest lucru îmi zdrobește inima!  
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Întristarea după voia lui Dumnezeu se manifestă cu 
sinceritate, pentru ca, atunci când creștinul știe că se află în 
afara bătăii puștii Iadului și că nu va mai fi vreodată condam-
nat, totuși el simte durere pentru că a păcătuit împotriva ace-
lui har fără plată prin care a fost iertat! 

3. Întristarea după voia lui Dumnezeu are credință în ea. 

Ea este îmbibată de credință, așa cum vedem un curcu-
beu strălucitor apărând după un nor plin de apă. Întristarea 
spirituală ar prăbuși inima, dacă brațul credinței nu ar ridica-
o. După cum păcatul nostru este necurmat înaintea ochilor 
noștri, tot așa făgăduința lui Dumnezeu trebuie păstrată me-
reu înaintea noastră.  

După cum simțim pe deplin mușcătura păcatului, tot 
așa trebuie să privim la Hristos, Șarpele nostru de aramă. Unii 
au fețele atât de schimonosite de întristare lumească, încât cu 
greu își mai pot îndrepta privirile în altă parte. Acel plâns nu 
este bun, dacă orbește ochiul credinței. Dacă nu există răsări-
turile credinței în suflet, nu avem de-a face cu o întristare a 
umilinței, ci cu disperare. 

4. Întristarea adevărată este o întristare mare. 

„În ziua aceea, va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din 
Hadadrimon în Valea Meghidonului” (Zah. 12:11). Doi sori 
au apus în ziua când Iosia a murit, iar la înmormântare a avut 
loc un mare bocet. Până la astfel de înălțimi trebuie să ajungă 
întristarea pentru păcat. 
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Întrebarea 1. Experimentează toți oamenii același grad 
de întristare? 

Răspuns: Nu, poate fi întristare mai mare și întristare 
mai mică. În nașterea din nou, toți au parte de întristare, dar 
unii au dureri mai ascuțite decât alții. 

(a) Unii sunt înclinați natural către a fi mai aspri, mai 
reci, și nu sunt ușor de zdrobit. Aceștia trebuie să ai parte aibă 
parte de o smerire mai mare, după cum o scândură noduroasă 
trebuie găurită cu burghie mai ascuțite. 

(b) Unii au fost niște păcătoși mai ticăloși decât alții, iar 
întristarea lor trebuie să fie potrivită cu păcatele lor. Abcesul 
unor pacienți poate fi purjat cu un ac, pe când al altora cu o 
lance. Păcătoșii notorii trebuie să fie loviți cu ciocanul Legii. 

(c) Unii sunt rânduiți pentru o slujire mai înaltă, pen-
tru a fi folosiți ca instrumente speciale pentru Dumnezeu, iar 
aceștia trebuie să aibă parte de o lucrare deosebită a smeririi 
asupra lor. Cei pe care Dumnezeu intenționează să-i facă 
stâlpi în biserica Lui, trebuie să fie ciopliți mai adânc. Pavel, 
prințul apostolilor, care fusese rânduit de Dumnezeu să ducă 
Numele Lui înaintea neamurilor și împăraților, a trebuit să-și 
aibă inima mai adânc străpunsă de pocăință. 

Întrebarea 2. Dar cât de mare trebuie să fie întristarea 
față de păcat în toți oamenii? 

Răspuns: Trebuie să fie cel puțin la fel de mare pe cât 
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este întristarea atunci când pierzi orice lucru pe lumea 
aceasta. „Își vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au stră-
puns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu” 
(Zah. 12:10). Întristarea pentru păcate trebuie să depășească 
întristarea lumească. Ar trebui să plângem mai mult pentru 
că L-am ofensat pe Dumnezeu decât pentru că ne-am pierdut 
rudele îndrăgite. „Domnul, Dumnezeul oștirilor, vă cheamă 
în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți 
capul și să vă încingeți cu sac” (Isaia 22:12). Această pocăință 
a fost manifestată față de păcat. Dar, în cazul îngropării celor 
morți, Îl vedem pe Dumnezeu că interzice vărsarea lacrimilor 
(Ier. 22:10, 16:6), prin aceasta arătând că întristarea față de 
păcat trebuie să depășească întristarea din fața mormântului. 
Și aceasta cu un motiv întemeiat, căci îngroparea celor morți 
înseamnă doar plecarea unui prieten, dar când păcătuim, 
Dumnezeu este Cel ce pleacă de lângă noi! Întristarea față de 
păcat ar trebui să fie atât de mare încât să înghită toate cele-
lalte întristări, ca atunci când se întâlnește durerea unei pietre 
la rinichi cu durerea gutei – căci durerea din rinichi o înghite, 
o depășește pe cea a gutei. Noi trebuie să manifestăm mai 
multă amărăciune în întristarea noastră față de păcat decât 
aveam plăcere în comiterea păcatului. Cu siguranță că David 
a descoperit mai multă amărăciune în pocăință decât a găsit 
vreodată plăcere în Bat-Șeba. 

Întristarea noastră față de păcat trebuie să fie atât de 
mare, încât să ne determine să fim dornici să abandonăm 
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acele păcate care ne-au adus cele mai mari plăceri și cele mai 
mari avantaje. Medicina își arată cel mai bine puterea atunci 
când ne vindecă de boală. Tot așa, creștinul a ajuns la o mă-
sură suficientă a întristării, când dragostea de păcat este izgo-
nită din sufletul lui. 

5. În anumite cazuri, adevărata întristare este însoțită de 
reparație. 

Oricine a greșit în ce privește lucrurile acestei lumi prin 
tratamente nedrepte sau afacere frauduloasă, trebuie să re-
pare dauna. Pentru aceasta există chiar o poruncă expresă: „Să 
dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace 
necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia față de 
care s-a făcut vinovat” (Num. 5:7). Zacheu a făcut această re-
parație: „dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi 
împătrit” (Luca 19:8). Când Șelim, marele turc, se afla pe pa-
tul de moarte, fiind îndemnat să folosească în scopuri carita-
bile bogăția căpătată prin înșelarea comercianților persani, el 
a poruncit ca aceasta să fie trimisă înapoi proprietarilor ei de 
drept. Oare să nu fie crezul creștinului mai bun decât Cora-
nul turcului? Atunci când un om aflat pe patul de moarte își 
încredințează sufletul lui Dumnezeu, iar bunurile căpătate pe 
nedrept prietenilor lui, acela este un semn rău. Cu greu îmi 
pot închipui că Dumnezeu îi va primi sufletul. Augustin spu-
nea: „Fără restituție, nu există iertare”. 

Întrebarea 1. Dacă o persoană i-a greșit alteia, iar cel că-
ruia i s-a făcut dauna este mort, ce ar trebui să se facă? 
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Răspuns: Să se restituie averile câștigate necinstit fami-
liei și moștenitorilor celui păgubit. Dacă niciunul dintre aceș-
tia nu mai trăiește, să le restituie lui Dumnezeu, adică să pună 
câștigul necinstit în cămara lui Dumnezeu, pentru a putea fi 
ajutați săracii. 

Întrebarea 2. Dar ce este de făcut dacă cel ce a greșit este 
deja mort? 

Răspunsul: Moștenitorii lui au obligația de a face 
această restituție. Notează ce am spus – dacă există cineva că-
ruia i-a fost lăsată de moștenire o avere, iar acea persoană știe 
că cel ce i-a lăsat averea i-a fraudat pe alții și a murit cu acea 
vinovăție asupra lui, atunci moștenitorul, care este acum în 
posesia averii, are obligația de a restitui averea, altfel el însuși 
atrage blestemul lui Dumnezeu asupra familiei sale. 

Întrebarea 3. Dacă un om i-a greșit altuia, dar acum nu 
mai este capabil să restituie, ce ar trebui să facă? 

Răspuns: Să se smerească profund înaintea lui Dumne-
zeu, promițându-i celui căruia i-a greșit o restituire deplină, 
atunci când Domnul îl va face capabil, și Dumnezeu va ac-
cepta acea dorință ca fiind echivalentă faptei. 

6. Întristarea după voia lui Dumnezeu este continuă, du-
rabilă. 

Ea nu constă din câteva lacrimi scurse într-o pornire 
emoțională, care să demonstreze întoarcerea de la păcat. Unii 
sunt în stare să plângă la o predică, dar plânsul lor este ca 
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ploaia torențială de vară, care trece repede, sau ca o venă des-
chisă, pe care pui degetul și oprești scurgerea. Întristarea ade-
vărată trebuie să fie perpetuă. O, creștine, boala sufletului tău 
este cronică și se întoarce frecvent asupra ta. De aceea, trebuie 
să te tratezi constant prin pocăință. Aceasta este întristarea 
„după voia lui Dumnezeu”. 

Aplicație: Cât de departe sunt de pocăință cei care n-
au experimentat niciodată acest fel de întristare după voia lui 
Dumnezeu! Printre aceștia sunt: 

(1) Papistașii amăgiți, care lasă deoparte însăși esența 
pocăinței, făcând ca întreaga lor lucrare de penitență să con-
stea din posturi, căință ritualistică și pelerinaje, lucruri care n-
au nimic de-a face cu întristarea spirituală. Ei își torturează 
trupurile, dar inimile lor nu sunt zdrobite. Ce este oare 
aceasta, dacă nu o imitație de pocăință? 

(2) Protestanții carnali, care sunt străini de întristarea 
după voia lui Dumnezeu. Ei nu pot tolera un gând serios și 
nici nu-și necăjesc mințile cu păcatul. Un doctor vorbea des-
pre o nebunie pe care o au unii, care îi face să danseze până la 
moarte. În același fel, păcătoșii își petrec zilele pe acest pă-
mânt în distracții, se îndepărtează de întristare, și dansează 
până la condamnarea lor! Unii au trăit mulți ani, și totuși n-au 
pus o lacrimă de pocăință în burduful lui Dumnezeu și nici nu 
știu ce înseamnă să ai o inimă zdrobită. Când pierd averile, ei 
plâng și își frâng mâinile ca și cum ar fi niște ticăloși, dar nu 
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manifestă niciun fel de agonie a sufletului pentru păcatele lor! 

Există două feluri de întristare. În primul rând, există o 
întristare rațională, care este un act al sufletului prin care ma-
nifestă o animozitate împotriva păcatului și prin care acceptă 
orice tortură, doar pentru a nu își recunoaște păcatul. În al 
doilea rând, există o întristare a simțurilor, exprimată prin 
multe lacrimi, dar goală de conținut. Prima dintre acestea 
poate fi descoperită în orice copil al lui Dumnezeu, dar cea 
de-a doua este o întristare care se manifestă doar la exterior. 

Totuși, este un lucru încurajator să vezi un pocăit care 
plânge. Hristos îi socotește ca o priveliște frumoasă pe cei care 
au ochii sensibili față de păcat, și bine face păcatul că ne pro-
voacă lacrimi. În mod obișnuit, noi plângem la pierderea 
unor lucruri de valoare. Prin păcat, noi am pierdut favoarea 
lui Dumnezeu. Dacă Mica a plâns atât de mult pentru pierde-
rea idolilor săi, spunând: „Dumnezeii mei, pe care mi-i făcu-
sem, mi i-ați luat împreună cu preotul și ați plecat: ce-mi mai 
rămâne?” (Jud. 18:24), atunci cu atât mai mult ar trebui să 
plângem noi pentru păcatele noastre, care ni L-au îndepărtat 
pe adevăratul Dumnezeu! 

Unii ar putea pune întrebarea dacă pocăința și întrista-
rea noastră trebuie să fie întotdeauna la același nivel. Deși po-
căința trebuie să rămână întotdeauna vie în suflet, există două 
momente speciale când ar trebui să ne înnoim pocăința într-
o modalitate extraordinară: 
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(a) Înainte de primirea Cinei Domnului. Acest Paște 
spiritual trebuie mâncat cu ierburi amare. În aceste circum-
stanțe, ochii noștri trebuie să fie spălați de lacrimi proaspete, 
iar fluviul de întristare trebuie să dea pe afară. Un suflet po-
căit este unul potrivit pentru această rânduială. O inimă zdro-
bită și un Hristos frânt pe cruce se potrivesc bine. Cu cât sim-
țim o amărăciune mai mare față de păcatul nostru, cu atât 
vom simți o dulceață mai mare în Hristos! Atunci când Iacov 
a plâns, L-a găsit pe Dumnezeu: „Iacov i-a pus locului aceluia 
numele Peniel (Fața lui Dumnezeu); ‚căci’, a zis el, ‚L-am vă-
zut pe Dumnezeu față în față’” (Gen. 32:30). Modalitatea în 
care Îl putem găsi pe Hristos mângâietor în Cina Domnului 
este să mergem acolo plângând în sufletele noastre. Asemenea 
lui Toma, Hristos îi va spune unui pocăit smerit: „uită-te la 
mâinile Mele; și adu-ți mâna, și pune-o în coasta Mea” (Ioan 
20:27), iar acele răni sângerânde ale Lui îl vor vindeca. 

(b) În ceasul morții. Acesta trebuie să fie un moment al 
plânsului. Este ultima lucrare de făcut înaintea Cerului, și cel 
mai bun vin al lacrimilor trebuie păstrat pentru un astfel de 
timp. Ar trebui să ne pocăim acum că am păcătuit atât de 
mult și că am plâns atât de puțin; că sacul păcatelor noastre 
înaintea lui Dumnezeu a fost atât de plin, pe când burduful 
lacrimilor noastre de pocăință, aflat în mâna Lui, este atât de 
gol (Iov 14:17). Ar trebui să ne pocăim acum că nu ne-am 
pocăit mai devreme, că pornirile inimilor noastre au fost atât 
de îndelung îndreptate împotriva lui Dumnezeu, înainte ca 
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ele să fie supuse și smerite prin pocăință. 

Ar trebui să ne pocăim acum că nu L-am iubit mai 
mult pe Hristos, că nu ne-am hrănit mai mult virtuțile Lui și 
că nu I-am adus mai multă glorie. Ar trebui să fie durerea 
noastră pe patul morții că viețile noastre au avut prea multe 
pete în ele, că faptele noastre au fost atât de amestecate cu pă-
cat și că ascultarea noastră a fost atât de imperfectă și am fost 
atât de leneși pe căile lui Dumnezeu. Când sufletul este pe 
punctul de a părăsi trupul, ar trebui ca acesta să înoate către 
Cer într-o mare de lacrimi! 

MĂRTURISIREA PĂCATULUI 

Întristarea pentru păcat este o patimă atât de vehe-
mentă, încât ea va trebui să se exteriorizeze. Ea se va vedea la 
nivelul ochilor prin lacrimi, și la nivelul limbii prin mărturi-
sire: „cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți 
străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor” (Neem. 9:2). 
„Voi pleca, Mă voi întoarce în locuința Mea, până când vor 
mărturisi că sunt vinovați și vor căuta Fața Mea” (Osea 5:15). 
Aceasta este o metaforă ce face aluzie la o mamă care, când 
este mânioasă, se îndepărtează de copil și își ascunde fața până 
când acesta își recunoaște vinovăția și imploră iertarea. Gre-
gorie Nazianzen numea mărturisirea păcatului „leacul sufle-
tului rănit”. Mărturisirea păcatului este o acuzare de sine: 
„Iată că am păcătuit!” (2 Sam. 24:17). Iar adevărul este că, 
prin această acuzare de sine, noi prevenim acuzațiile Satanei. 
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În mărturisirile noastre, ne judecăm pe noi înșine în ce pri-
vește mândria, infidelitatea și poftele, așa încât, atunci când 
Satana, pârâșul fraților, vrea să ne acuze prin ele, Dumnezeu 
îi va spune: „deja s-au acuzat ei înșiși. De aceea, Satano, cazul 
este încheiat, ai venit prea târziu cu acuzațiile tale”. 

Păcătosul smerit face mai mult decât să se acuze pe sine. 
El se comportă ca și cum ar sta la judecată și sentința este 
adusă înaintea lui. El mărturisește că a meritat să fie zdrobit 
cu mânia lui Dumnezeu. Iată ce spune apostolul Pavel: „dacă 
ne-am judeca singuri, n-am fi judecați” (1 Cor. 11:31). Dar 
nu vedem că oameni răi, precum Iuda și Saul, și-au mărturisit 
păcatele? Da, dar ei nu au făcut o mărturisire adevărată. Pen-
tru ca mărturisirea păcatelor să fie corectă și autentică, sunt 
necesare următoarele trăsături: 

1. Mărturisirea păcatelor trebuie să fie voluntară. 

Ea trebuie să vină la fel cum curge apa, în mod liber. 
Mărturisirea făcută de cei răi este forțată, ca aceea a unui om 
aflat înaintea spânzurătorii.  

Atunci când prin conștiința lor zboară o licărire a mâ-
niei lui Dumnezeu sau când ajung să le fie frică de moarte, ei 
vor alerga la mărturisirile lor. Când a văzut sabia îngerului, 
Balaam a putut spune: „Am păcătuit” (Num. 22:34). Dar 
adevărata mărturisire a păcatului curge de pe buzele omului 
la fel cum curge mierea proaspătă din fagure, fără să fie for-
țată. „Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta” (Luca 
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15:18). Fiul risipitor s-a acuzat singur de păcat, înainte ca tatăl 
lui să-l poată acuza. 

2. Mărturisirea păcatului trebuie să fie însoțită de simță-
mântul vinovăției, de remușcare. 

Inima trebuie să simtă profund întristarea din cauza 
păcatului. Mărturisirile făcute de un om firesc curg prin el 
precum apa printr-o conductă. Nu îl afectează deloc. Dar 
mărturisirea adevărată lasă în om sentimente care îi rănesc 
inima. Sufletul lui David a fost împovărat atunci când și-a 
mărturisit păcatele: „fărădelegile mele se ridică deasupra ca-
pului meu; ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine” (Ps. 
38:4). Una este să îți mărturisești păcatul, și cu totul altceva 
să îți simți păcatul. 

3. Mărturisirea păcatului trebuie să fie sinceră. 

Inimile noastre trebuie să se alăture mărturisirilor 
noastre. Ipocritul își mărturisește păcatul, dar îl iubește ca 
un hoț care, sub presiune, mărturisește că a furat diverse lu-
cruri, dar rămâne cu dragostea de hoție în inima lui. Cât de 
mulți oameni își mărturisesc mândria și lăcomia cu buzele, 
dar le rostogolesc ca mierea sub limbile lor! Augustin spunea 
că, înainte de convertire, el și-a mărturisit păcatul și a implo-
rat putere împotriva lui, dar inima i-a șoptit în interior – „nu 
încă, Doamne”. În realitate, el nu dorea să-și abandoneze pă-
catul. Dar creștinul adevărat este sincer. Inima lui este de ace-
eași parte a baricadei cu limba lui. Este conștient și convins de 
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păcatele pe care le mărturisește, și se scârbește de păcatele de 
care este convins. 

4. Într-o mărturisire autentică a păcatului, cel ce face 
mărturisirea vorbește specific despre păcatele sale. 

Omul rău recunoaște că este păcătos în general. El își 
mărturisește păcatul în stil en-gros. Un om rău spune, 
„Doamne, am păcătuit”, dar el nu știe ce este păcatul cu ade-
vărat. Prin comparație, un convertit adevărat își recunoaște 
păcatele în mod specific. El este ca un om rănit, care vine la 
chirurg și își arată toate rănile: „Iată, aici m-am tăiat la cap, iar 
acolo este o împușcătură în braț”. Tot așa, păcătosul întristat 
își mărturisește multele boli ale sufletului. Israel și-a identifi-
cat o acuzație specifică formulată împotriva lor: „le-am slujit 
Baalilor” (Jud. 10:10). Profetul vorbește despre păcatul care 
adusese cu el blestemul: „N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, 
care au vorbit în Numele Tău” (Dan. 9:6). 

Printr-o cercetare atentă a inimilor noastre, putem des-
coperi păcatele specifice și putem să arătăm cu degetul către 
ele, cu lacrimi de pocăință! 

5. Un pocăit autentic își mărturisește păcatul încă de la 
izvorul acestuia. 

El recunoaște contaminarea firii sale. Păcatul naturii 
noastre nu înseamnă doar că suntem lipsiți de orice bine, ci și 
că suntem îmbibați în rău! Este ca rugina pentru fier sau ca 
pata de pe lână. David își recunoștea păcatul din naștere: „Iată 
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că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama 
mea” (Ps. 51:5). Noi suntem gata să atribuim multe dintre 
păcatele noastre ispitelor Satanei, dar acest păcat vine din na-
tura noastră, din noi înșine, așa încât nu putem să-l atribuim 
Satanei. Avem o rădăcină în interiorul nostru, care produce 
amar și pelin (Deut. 29:18). Natura omului este o groapă și o 
adunătură a tuturor relelor, din care izvorăsc acele lucruri 
scandaloase care infestează lumea. Această depravare a firii 
noastre este ceea ce otrăvește toate lucrurile sfinte. Ea este cea 
care aduce asupra noastră judecățile lui Dumnezeu și care 
face ca îndurările să se despartă de noi odată cu nașterea pe 
acest pământ. O, mărturisește-ți păcatul încă de la izvorul lui! 

6. Păcatul trebuie mărturisit în circumstanțele lui agra-
vante. 

Acele păcate comise sub orizontul Evangheliei sunt pă-
cate mai grave. Mărturisește-ți păcatele făcute în ciuda cunoș-
tinței, a harului, a jurămintelor, a experiențelor și a judecăți-
lor cunoscute de tine. „S-a stârnit mânia lui Dumnezeu îm-
potriva lor, i-a lovit de moarte pe cei mai tari din ei, și i-a do-
borât pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei n-au încetat să 
păcătuiască” (Ps. 78:31-32). Acestea ucid circumstanțele 
agravante și măresc gravitatea păcatelor noastre. 

7. În mărturisirea păcatelor, trebuie să ne acuzăm pe noi 
înșine, întrucât Dumnezeu este nevinovat. 

Chiar dacă Dumnezeu este sever în actele providenței 
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Lui și scoate sabia Sa sângeroasă, totuși noi trebuie să-L ve-
dem complet nevinovat și să recunoaștem că nu ne-a făcut ni-
mic rău. În mărturisirea păcatelor, Neemia apără neprihăni-
rea lui Dumnezeu: „Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, 
căci Te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău” (Neem. 
9:33). Când și-a văzut soția ucisă înaintea ochilor săi de către 
Focas, regele Mauritius a strigat: „drept ești Tu, o, Doamne, 
în toate căile Tale”. 

8. Trebuie să ne mărturisim păcatele cu hotărârea de a 
nu le comite iarăși.  

Unii aleargă de la mărturisirea păcatului la comiterea 
păcatului, asemenea persanilor care, într-o zi ucideau șerpii, 
după care, a doua zi, le dădeau voie să se cuibărească și să se 
înmulțească iarăși. În mod asemănător, mulți par să își ucidă 
păcatele în mărturisirea cu gura, după care le lasă să se hră-
nească mai repede ca niciodată. „Încetați să mai faceți răul!” 
(Isaia 1:16). În zadar vom mărturisi că am făcut lucrurile pe 
care nu trebuia să le facem dacă vom continua să le facem. 
Faraon a mărturisit că păcătuise (Exod 9:27) și totuși, când 
furtuna a încetat, el a căzut din nou în păcatul lui: „n-a con-
tenit să păcătuiască și și-a împietrit inima” (Exod 9:34). Ori-
gen numește mărturisirea păcatului „voma sufletului, prin 
care conștiința este ușurată de acea povară care o apasă”. 
Acum, după ce am vărsat păcatul prin mărturisire – nu tre-
buie să ne mai întoarcem la ceea ce am vărsat! Ce rege își va 
ierta supusul care, după ce și-a mărturisit trădarea, trece din 
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nou la practicarea trădării? Iată cum trebuie să se manifeste 
mărturisirea păcatului. 

Aplicația 1. Este mărturisirea un ingredient necesar în 
pocăință? Iată un cap de acuzare împotriva a patru feluri de 
oameni: 

(a) Aceasta îi mustră pe cei care își ascund păcatele, așa 
cum Rahela a făcut cu idolii tatălui ei (Gen. 31:34). Mulți oa-
meni au preferat să-și acopere păcatele, decât să se vindece de 
ele. Ei procedează cu păcatele lor ca și cu tablourile lor: trag 
cortina peste ele. Dar, chiar dacă oamenii n-au limbă să măr-
turisească păcatele, Dumnezeu are ochi să le vadă! El le va 
scoate la iveală trădarea: „Te voi mustra, și îți voi pune totul 
sub ochi!” (Ps. 50:21). Acele nelegiuiri pe care oamenii le as-
cund în inimile lor vor fi scrise într-o zi pe frunțile lor ca și 
cum ar fi cioplite cu o piatră de diamant! Cei care nu-și vor 
mărturisi păcatele asemenea lui David, așa încât să fie iertați, 
își vor mărturisi păcatele asemenea lui Acan, pentru a fi pe-
depsiți. Este periculos să te iei după sfatul diavolului și să-ți 
ascunzi păcatele. „Cine își ascunde fărădelegile, nu propă-
șește” (Prov. 28:13). 

(b) Aceasta îi mustră pe cei care își mărturisesc păcatul, 
dar care o fac doar pe jumătate. Ei nu mărturisesc totul, ci 
mărturisesc mărunțișurile, nu lucrurile esențiale. Ei își mărtu-
risesc gândurile deșarte sau lucrurile pe care nu le mai țin 
minte, dar nu păcatele de care se fac cel mai vinovați, precum 
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mânia, excrocheriile și imoralitatea. Ei sunt asemenea celui 
care se plânge de dureri de cap, când plămânii lui sunt plini 
de cancer! Dar dacă nu ne mărturisim toate păcatele, cum ne-
am putea aștepta ca Dumnezeu să le ierte pe toate? Este ade-
vărat că noi n-am putea cunoaște numărul exact al păcatelor 
noastre dar, dacă vrem să căpătăm vreodată îndurare, păcatele 
pe care le cunoaștem și de care inimile noastre ne acuză tre-
buie mărturisite. 

(c) Îi mustră pe cei care, în mărturisirea păcatelor lor, 
își diluează și diminuează păcatele. Un suflet plin de har se 
străduiește să-și ilustreze cât mai fidel răutatea păcatelor, însă 
ipocriții fac cumva ca păcatele rele să arate cel mai frumos. Ei 
nu resping ideea că sunt păcătoși, dar fac tot ce pot ca să-și 
arate păcatele ca fiind mărunte. Fără îndoială că ei greșesc de 
multe ori, dar asta este natura lor. Acestea sunt mai degrabă 
justificări decât mărturisiri. „Am păcătuit, căci am călcat po-
runca Domnului, și n-am ascultat cuvintele tale; mă temeam 
de popor, și i-am ascultat glasul” (1 Sam. 15:24). Saul a tran-
sferat păcatul lui, punându-l pe umerii poporului – pasămite 
ei l-ar fi obligat să scutească de sabie anumite animale. Aceasta 
era o scuză, nu o acuză de sine. Acest lucru curgea prin sân-
gele lui. Adam a recunoscut că a gustat din fructul oprit dar, 
în loc să sublinieze gravitatea păcatului lui, el a transferat res-
ponsabilitatea lui către Dumnezeu: „Femeia pe care mi-ai dat-
o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat” 
(Gen. 3:12), adică, dacă n-ar fi avut această femeie care să îl 
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ispitească, el n-ar fi călcat porunca. Cât de înclinați suntem să 
scurtăm și să ciuntim din gravitatea păcatului, privindu-l pe 
la celălalt capăt al telescopului, așa încât să ni se pară ca un 
„mic nor... ca o palmă de om” (1 Împ. 18:44)! 

(d) Îi mustră pe cei care sunt atât de departe de mărtu-
risirea păcatului, încât ei pledează curajos în apărarea lui. În 
loc să verse lacrimi de lamentare pentru păcat, ei folosesc ar-
gumente pentru a-l apăra. Dacă păcatul lor este mânia, ei o 
vor justifica: „Da, bine fac că mă mânii” (Iona 4:9). Dacă este 
lăcomia, ei o vor ocroti. Atunci când oamenii comit păcat, ei 
se fac slujitorii diavolului. Când își apără păcatul, se fac avo-
cații diavolului, căci se comportă ca și cum el i-ar plăti. 

Aplicația 2. Haideți să ne manifestăm pocăința prin 
mărturisirea sinceră a păcatelor. Tâlharul de pe cruce și-a 
mărturisit păcatul: „Pentru noi este drept, căci primim răs-
plata cuvenită pentru fărădelegile noastre” (Luca 23:41), iar 
Hristos i-a răspuns: „Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine 
în Rai” (Luca 23:43), lucru care se pare că l-a îndemnat pe 
Augustin să spună că „mărturisirea păcatului închide ușa Ia-
dului și o deschide pe cea a Paradisului”. Pentru a face o măr-
turisire liberă și sinceră a păcatelor, haideți să luăm aminte la 
următoarele lucruri: 

(1) Mărturisirea deschisă a păcatelor Îi aduce glorie 
lui Dumnezeu. „Fiule, dă-I slavă Domnului, Dumnezeului 
lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut” (Ios. 7:19). O 
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mărturisire smerită Îl înalță pe Dumnezeu. Atunci când ne 
mărturisim păcatele, răbdarea lui Dumnezeu este preamărită 
prin scutirea noastră de pedeapsă și prin harul Lui fără plată, 
manifestat în mântuirea unor astfel de păcătoși. 

(2) Mărturisirea este un mijloc spre smerirea sufletului. 
Acela care se recunoaște un păcătos ce merită Iadul, va avea o 
inimă prea mică pentru a se mândri. Asemenea violetei, el își va 
apleca în umilință capul. Un pocăit adevărat mărturisește că 
tot ceea ce el face este afectat de păcat și, de aceea, nu se poate 
lăuda cu nimic. Ozia, chiar dacă a fost rege, a fost lovit de lepră 
și astfel a avut suficiente motive să se smerească (2 Cron. 
26:19). Tot așa, un copil de Dumnezeu, chiar atunci când face 
binele, recunoaște cât de mult rău se află în acele lucruri bune. 
Acest lucru aruncă în țărână toate pornirile mândriei sale. 

(3) Mărturisirea calmează inima tulburată. Atunci 
când vinovăția clocotește în conștiință, mărturisirea aduce li-
niște. Este ca eliberarea unui abces, care îl ușurează pe pacient. 

(4) Mărturisirea scoate afară păcatul. Augustin o nu-
mea „izgonitorul relelor”. Păcatul este ca sângele bolnav. 
Mărturisirea este asemenea deschiderii unei vene, pentru ca 
sângele bolnav să se scurgă în afară. Mărturisirea păcatelor este 
asemenea unei canalizări, care face ca toată murdăria orașului 
să fie dusă departe (Neem. 3:13). Mărturisirea este asemenea 
pompei care scoate apa dintr-o groapă; ea scoate afară acel pă-
cat, în care oamenii s-ar îneca. Mărturisirea este ca buretele 
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care șterge petele de pe suflet. 

(5) Mărturisirea păcatului Îl face pe Hristos drag sufle-
tului omenesc. Dacă eu recunosc și spun sincer că sunt un pă-
cătos – cât de prețios va fi atunci sângele lui Hristos pentru 
mine! După ce Pavel și-a mărturisit trupul de păcat, el izbuc-
nește în acel strigăt de biruință recunoscătoare pentru Hris-
tos: „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, 
Domnul nostru” (Rom. 7:25). Dacă un datornic mărturi-
sește înaintea unui judecător, dar creditorul lui nu-l scutește 
de datorie, ci îl pune pe fiul său să plătească, nu va fi oare da-
tornicul foarte mulțumitor? Așadar, atunci când ne mărturi-
sim datoria și când admitem că, chiar dacă ne-am duce pe ve-
cie în Iad, nu putem plăti, ci Dumnezeu trebuie să-L rându-
iască pe Fiul Său spre a vărsa sângele Lui pentru plata datoriei 
noastre – cu cât mai mult este preamărit harul fără plată și cu 
cât este Domnul Isus mai iubit și admirat în veci! 

(6) Mărturisirea păcatului deschide calea iertării. Ime-
diat ce fiul risipitor s-a întors cu mărturisirea pe buzele sale – 
„am păcătuit împotriva cerului”, inima tatălui său s-a înmu-
iat față de el: „i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe gru-
mazul lui, și l-a sărutat mult” (Luca 15:20). Când David a 
spus, „am păcătuit”, profetul i-a adus iertarea deplină – 
„Domnul îți iartă păcatul” (2 Sam. 12:13). Acela care își măr-
turisește păcatul cu sinceritate capătă garanția iertării din par-
tea lui Dumnezeu: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este cre-
dincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice 
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nelegiuire” (1 Ioan 1:9). De ce nu spune apostolul că, dacă 
mărturisim, Dumnezeu este îndurător să ne ierte păcatele? El 
spune că Dumnezeu este drept, pentru că El S-a legat prin fă-
găduință să ierte astfel de oameni. Dreptatea și adevărul lui 
Dumnezeu sunt implicate în iertarea acelui om care își măr-
turisește păcatul și care vine cu o inimă pocăită, prin credința 
în Hristos. 

(7) Cât de rezonabilă și ușoară este această poruncă de 
a ne mărturisi păcatele! 

(a) Este o poruncă rezonabilă, căci dacă un om ar fi gre-
șit, ce ar fi mai rațional decât să mărturisească greșeala? Cât de 
rațional este să ne mărturisim ofensele noi, cei care am greșit 
față de Dumnezeu prin păcat! 

(b) Este o poruncă ușoară. Ce diferență uriașă este între 
primul și al doilea legământ! În primul legământ, dacă săvâr-
șeai păcat, mureai! În cel de-al doilea, dacă îți mărturisești pă-
catul, vei căpăta îndurare! În primul legământ, nu era permis 
niciun garant, pe când în legământul harului, dacă ne mărtu-
risim datoria, Hristos va fi Garantul nostru. Ce cale ar putea 
fi imaginată și care să fie mai ușoară și mai accesibilă spre mân-
tuirea omului, decât o mărturisire smerită? „Recunoaște-ți 
numai nelegiuirea” (Ier. 3:13). Dumnezeu ne spune: nu cer de 
la voi jertfele țapilor care să ispășească vinovăția voastră; nu vă 
cer să vă despărțiți de rodul trupurilor voastre din cauza păca-
telor, ci doar să vă recunoașteți nelegiuirea. Doar trebuie să îți 
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asumi condamnarea și să pledezi vinovat – și vei fi asigurat de 
primirea îndurării. Acest lucru ar trebui să facă responsabili-
tatea mărturisirii ușoară și plăcută. Aruncă afară otrava păca-
tului prin mărturisire, și „astăzi va intra mântuirea în casa ta” 
(cf. Luca 19:9). 

Rămâne aici o circumstanță de conștiință: suntem noi 
obligați să ne mărturisim păcatele înaintea oamenilor? Papis-
tașii insistă foarte mult pe mărturisirea cu gura, adică pe fap-
tul că omul trebuie să-și mărturisească păcatele la urechea pre-
otului, altfel nu poate fi iertat. Ei îi îndeamnă pe oameni – 
„mărturisiți-vă unii altora păcatele” (Matei 17:27) – dar acest 
pasaj din Scriptură cu greu poate sluji scopului lor. El poate 
foarte bine să spună că preotul trebuie să-și mărturisească pă-
catele înaintea oamenilor, la fel cum oamenii trebuie să-și 
mărturisească păcatele înaintea preotului. Mărturisirea auri-
culară este una dintre doctrinele de aur ale Papei. Asemenea 
peștelui din Evanghelie, el are un ban în gură: „deschide-i 
gura, și vei găsi în ea o rublă” (Matei 17:27). Totuși, chiar 
dacă nu sunt în favoarea mărturisirii înaintea oamenilor în 
sensul papistaș, cred că există trei circumstanțe în care păcatul 
trebuie mărturisit înaintea oamenilor: 

(1) În primul rând, atunci când o persoană a căzut 
într-un păcat scandalos și, prin el, a furnizat o ocazie de 
ofensă sau de cădere a altora, acesta trebuie să își recunoască 
serios și deschis păcatul, pentru ca pocăința lui să fie la fel de 
vizibilă pe cât a fost păcatul său de scandalos (2 Cor. 2:6-7). 
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(2) În al doilea rând, atunci când un om și-a mărturisit 
păcatele înaintea lui Dumnezeu, dar conștiința lui este încă 
împovărată, așa încât sufletul nu-i este liniștit, este foarte pro-
babil ca el să fie nevoit să-și mărturisească păcatele unui prie-
ten evlavios și prudent, care ar putea să-l sfătuiască și să-i 
spună un cuvânt la vreme potrivită (Iacov 5:16).  

Creștinii manifestă o modestie păcătoasă atunci când 
cred că ei n-ar putea fi liberi să se deschidă față de păstorii lor 
și față de alți creștini pentru a se despovăra și a-și deschide ră-
nile și tulburările sufletelor față de aceștia. Dacă ai o țepușe 
pe conștiință, este un lucru bun să te folosești de cei care te-
ar putea ajuta să o scoți de acolo. 

(3) În al treilea rând, atunci când vreun om l-a batjoco-
rit pe altul și i-a afectat numele bun într-un fel, acesta este dator 
să-și mărturisească păcatul. Așa cum scorpionul are în coada 
lui venin, tot așa batjocoritorul poartă otravă în limba lui! Cu-
vintele străpung adânc, asemenea săbiilor.  

Acela care l-a ucis pe un altul în buna lui reputație sau 
prin a aduce mărturie falsă ori prin a-l deposeda de ceva din 
proprietatea lui, trebuie să-și mărturisească păcatul și să ceară 
iertare. „Dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci aminte 
că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea 
altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino 
de adu-ți darul” (Matei 5:23-24). Cum ar putea fi căpătată 
această împăcare, dacă nu prin mărturisirea răului săvârșit? 
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Dumnezeu nu va accepta niciuna dintre slujirile noastre până 
nu vom face acest lucru. Nu te gândi că sfințenia altarului îți 
va aduce vreun privilegiu, căci auzirea rugăciunilor este zadar-
nică atâta vreme cât nu vei fi stins mânia fratelui tău prin a-ți 
mărturisi greșeala față de el. 

RUȘINEA CAUZATĂ DE PĂCAT 

Ce de-al patrulea ingredient care caracterizează pocăința 
este rușinea: „să roșească de nelegiuirile lor” (Ezec. 43:10). Ro-
șul este culoarea virtuții. Atunci când inima a fost înnegrită de 
păcat, harul face ca fața să se roșească de rușine: „Dumnezeule, 
sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre 
Tine” (Ezra 9:6). Fiul risipitor a fost atât de rușinat de păcăto-
șenia sa, încât nu s-a mai considerat vrednic să fie numit fiu 
(Luca 15:21). Pocăința produce o roșeață sfântă. Dacă sângele 
lui Hristos nu ar atinge inima păcătosului, nici nu ar exista atât 
de mult roșu care să se afișeze pe fața acestuia. Există nouă as-
pecte legate de păcat care pot determina rușinarea noastră: 

(1) Toate păcatele ne fac vinovați, iar vinovăția conduce 
în mod obișnuit la rușinare. Adam nu s-a rușinat niciodată în 
vremea inocenței sale. În timp ce se îngrijea de albul liliacului, 
el nu a trebuit să aibă pe față rușinea trandafirului. Dar când 
și-a pângărit sufletul prin păcat, atunci a fost rușinat. Păcatul 
a pângărit sângele nostru. Noi suntem vinovați de înaltă tră-
dare împotriva coroanei Cerului. Acest lucru poate deter-
mina în noi o modestie și o rușinare sfântă. 
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(2) În orice păcat există o doză mare de nemulțumire, 
iar acest lucru este o chestiune de care să ne rușinăm. Acela care 
este cuprins de nemulțumire se va rușina. Noi am păcătuit 
împotriva lui Dumnezeu atunci când El nu ne-a dat niciun 
motiv pentru asta: „Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în 
Mine?” (Ier. 2:5). În ce fel ne-a nedreptățit Dumnezeu, când 
ne-a copleșit cu îndurările Lui? O, ce picuri de argint au căzut 
asupra noastră! Aveam cel mai bun grâu și eram hrăniți cu 
mâncarea îngerilor. Untdelemnul de aur al binecuvântării di-
vine curgea în jos către noi din capul cerescului nostru Aaron. 
Cât de mult ar trebui să ne rușineze abuzarea bunătății unui 
Dumnezeu atât de milostiv! 

Iulius Cezar a fost zdrobit să-l vadă pe Brutus venind să-
l decapiteze, acela căruia îi făcuse atât de multe favoruri: „Ce, 
tu, fiul meu, Brutus?” O, să fii nemulțumitor – cu atât mai rău 
când capeți îndurare! Cineva spunea despre escroci că fac 
otravă din parfumuri. Să iei boala mândriei și a luxului din par-
fumul îndurării lui Dumnezeu – cât de nevrednic trebuie să 
fii! Înseamnă să răsplătești binele cu rău, să lovești în Cel ce te 
hrănește: „L-a suit pe înălțimile țării, și Israel a mâncat roadele 
câmpului, i-a dat să sugă miere din stâncă, untdelemnul care 
iese din stânca cea mai tare, untul de la vaci și laptele oilor, cu 
grăsimea mieilor, a berbecilor din Basan și a țapilor, cu grăsi-
mea griului, și ai băut vinul, sângele strugurelui. Israel s-a în-
grășat, și a azvârlit din picior; te-ai îngrășat, te-ai îngroșat și te-
ai lățit! Și L-a părăsit pe Dumnezeu, Ziditorul lui, a nesocotit 
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Stânca mântuirii lui” (Deut. 32:13-15). Asta înseamnă să faci 
un arc din îndurările lui Dumnezeu, apoi să tragi către El! În-
seamnă să Îl rănești cu propria binecuvântare! O, groaznică 
lipsă de mulțumire! N-ar trebui ca acest lucru să vopsească fe-
țele noastre cu un roșu aprins?  

Lipsa de mulțumire este un păcat atât de mare, încât 
însuși Dumnezeu Se arată uimit de el: „ascultați, ceruri, și ia 
aminte, pământule, căci Domnul vorbește: ‚Am hrănit și am 
crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva Mea’” (Isaia 
1:2). 

(3) Păcatul ne arată goi, ne dezgolește, iar acest lucru 
poate da naștere rușinii. Păcatul ne-a dezbrăcat de haina albă 
a sfințeniei. El ne-a făcut goi și deformați în ochii lui Dumne-
zeu, lucru care poate să cauzeze rușinarea noastră. Atunci 
când Hanun a abuzat de slujitorii lui David și le-a tăiat hai-
nele, așa încât să apară dezbrăcați, textul spune că „oamenii 
aceia erau foarte batjocoriți” (2 Sam. 10:5). 

(4) Păcatele noastre L-au pus pe Hristos în locul ocării, 
motiv pentru care ar trebui să fim rușinați. Evreii L-au îmbră-
cat în purpură, I-au pus o trestie în mână, L-au scuipat în față 
și, pe când El se afla în cele mai mari agonii, ei L-au batjocorit. 
Aici a fost ocara Crucii. Iar ceea ce a agravat ocara a fost să te 
gândești la calitatea și eminența Persoanei Sale, căci El era Mi-
elul lui Dumnezeu. L-au pus păcatele noastre pe Hristos la 
locul rușinii, și ele să nu ne facă să ne rușinăm? A purtat El 
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haina purpurie, și obrajii noștri să nu roșească? Cine poate să 
privească la soare ca și cum ar roși în fața patimilor lui Hristos 
și s-ar ascunde într-o eclipsă, iar fața lui să nu roșească?  

(5) Multe dintre păcatele pe care le comitem sunt făcute 
ca urmare a instigărilor speciale ale diavolului – și să nu ne 
rușineze acest lucru? Diavolul a pus în inima lui Iuda gândul 
să-L trădeze pe Hristos (Ioan 13:2). El a umplut inima lui 
Anania ca să mintă (F.A. 5:3). El ne stârnește adesea poftele 
(Iacov 3:6). Așa cum este o rușine să naști un copil ilegitim, 
tot așa este să săvârșești păcate de parcă l-ai avea pe diavolul 
de tată. Este scris că fecioara Maria a conceput prin puterea 
Duhului Sfânt (Luca 1:35), dar noi adesea concepem prin 
puterea Satanei. Când inima dă naștere mândriei, poftei și ră-
utății – ea face foarte des aceste lucruri prin puterea diavolu-
lui. N-ar trebui oare ca acest lucru să ne facă să ne rușinăm, 
gândindu-ne că multe dintre păcatele noastre sunt comise în 
tovărășie cu șarpele cel vechi? 

(6) Păcatul îi transformă pe oameni în fiare sălbatice 
(2 Petru 2:12) – și nu este oare acest lucru unul rușinos? Păcă-
toșii sunt comparați cu vulpile (Luca 13:32), cu lupii (Matei 
7:15), cu asinii (Iov 28:12) și cu porcii (2 Petru 2:22). Un pă-
cătos este ca un porc cu cap de om. Acela care odinioară era 
cu puțin mai prejos decât îngerii în demnitate, a devenit acum 
asemenea fiarelor sălbatice. Harul din viața aceasta nu șterge 
cu totul acel temperament de brută. Agur, acel om bun, a stri-
gat: „negreșit, sunt mai prost decât oricine, și n-am pricepere 
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de om” (Prov. 30:2). Dar, prin natura lor, păcătoșii sunt, într-
un fel, cu totul sălbăticiți. Ei nu acționează rațional, ci sunt 
conduși de puterea poftelor și a patimilor lor. Cum ar trebui 
să ne facă asta rușinați, când am degenerat în felul acesta, mai 
prejos de specia noastră? Păcatele noastre au îndepărtat acel 
Duh nobil și Sfânt pe care L-am avut cândva. Coroana a că-
zut de pe capetele noastre. Chipul lui Dumnezeu a fost desfi-
gurat, rațiunea a fost eclipsată, și conștiința decăzută! În fiin-
țele noastre se găsesc mai multe lucruri dintr-o fiară sălbatică 
decât dintr-un înger. 

(7) În orice păcat există nebunie (Ier. 4:22). Omul se va 
rușina de nebunia lui. Nu este un nebun acela care se strădu-
iește mai mult pentru pâinea care piere, decât pentru pâinea 
vieții? Nu este nebun acela dispus să piardă Cerul pentru o 
poftă sau o patimă? Aceștia sunt asemenea lui Tiberius, care 
și-a vândut împărăția pentru un pahar cu apă. Nu este nebun 
acela care, pentru a-și păstra trupul, își va lovi sufletul de 
moarte? Acesta se comportă ca și cum își lasă capul să-i fie tă-
iat pentru a-și salva cămașa! Nu este nebun acela care va crede 
mai degrabă o ispită din partea Satanei decât o promisiune 
din partea lui Dumnezeu? Nu este nebun acela care se preo-
cupă mai mult de distracția lui decât de mântuirea lui? Cum 
ar trebui ca acest lucru să-i facă pe oameni să roșească, gân-
dindu-se că nu vor moșteni țara, ci nebunia (Prov. 14:18)! 

(8) Ceea ce ar trebui să ne determine să roșim este că pă-
catele pe care le comitem noi sunt cu mult mai rele decât păcatele 
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păgânilor. Noi acționăm împotriva unei lumini mult mai 
mari. Nouă ni s-au încredințat adevărurile lui Dumnezeu. Pă-
catul comis de un creștin este mai rău decât același păcat co-
mis de un păgân, întrucât creștinul păcătuiește împotriva 
unei convingeri mai clare, ceea ce cântărește mai greu. 

(9) Păcatele noastre sunt mai grave decât păcatele dia-
volilor. Îngerii care au căzut nu au păcătuit niciodată împo-
triva sângelui lui Hristos. El nu a murit pentru ei. Medica-
mentul vindecător al meritelor Sale n-a avut niciodată în in-
tenție vindecarea lor. Dar noi am pângărit sângele Lui prin 
necredință. Diavolii nu au păcătuit niciodată împotriva răb-
dării lui Dumnezeu. Imediat ce ei au apostaziat, au fost con-
damnați. Dumnezeu n-a așteptat niciodată după îngeri, dar 
noi am cheltuit cu nesaț din stocul îndelungii răbdări a lui 
Dumnezeu. El a avut compasiune față de slăbiciunile noastre, 
și ne-a tolerat în răzvrătirea noastră. Duhul Lui a fost plin de 
dezgust, și totuși a avut îndelungă răbdare cu noi și nu ne-a 
respins. Purtarea noastră a fost atât de provocatoare încât ar 
fi pus la încercare nu doar răbdarea lui Iov, ci a tuturor înge-
rilor. Diavolii n-au păcătuit niciodată împotriva vreunui 
exemplu de cădere. Ei au fost primii care au păcătuit și au fost 
primul exemplu. Noi am văzut îngerii, acele stele strălucitoare, 
cum au căzut din locul lor glorios, am văzut lumea cea veche 
acoperită de ape, am văzut Sodoma arzând – și totuși ne-am 
aruncat înainte în păcat. Cât de disperat este acel hoț care 
sparge chiar locul unde prietenul lui stă încătușat! Așadar, 
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câtă vreme i-am depășit pe diavoli în păcatele noastre, acest 
lucru ar face foarte bine să ne rușineze. 

Aplicația 1. Este rușinea un ingredient al pocăinței? 
Dacă da, cât de departe se află de pocăință cei care n-au nicio 
rușine! Mulți au păcătuit până dincolo de rușine: „cine este ne-
legiuit nu știe de rușine” (Țef. 3:5). Este o mare rușine să nu-ți 
fie rușine. Domnul vorbește despre acest lucru ca fiind o trăsă-
tură a iudeilor: „Sunt dați de rușine, căci săvârșesc urâciuni; și 
totuși nu roșesc, și nu știu de rușine” (Ier. 6:15). Diavolul a fu-
rat rușinea de la oameni. Atunci când unul dintre persecutorii 
de pe vremea reginei Maria a fost legat pentru uciderea marti-
rilor, el a replicat: „Nu văd nimic de care să mă rușinez!” Când 
oamenii au inimi de piatră și frunți de aramă – acesta este un 
semn că diavolul i-a luat cu totul în stăpânirea lui. 

Nu există nicio altă ființă capabilă de rușine în afara 
omului. Fiarele sălbatice sunt capabile de frică și durere, dar 
nu de rușine. Nu poți să faci o vită să se rușineze. Cei care nu 
se pot rușina pentru păcat, seamănă foarte mult cu fiarele săl-
batice. Există unii care sunt atât de departe de această rușinare 
sfântă, încât ei ajung să fie mândri de păcatele lor. Ei sunt atât 
de departe de rușinea pentru păcat, încât fac din păcatele lor 
un prilej de laudă: „slava lor este în rușinea lor” (Fil. 3:19). 
Unii sunt rușinați de lucrurile cu care se laudă: ei se rușinează 
să fie văzuți cu o carte bună în mâini. Alții se laudă cu ceea ce 
este rușinea lor: privesc la păcat ca și cum ar fi o piesă de ga-
lanterie. Blasfemiatorul se gândește-te că vorbirea lui este una 
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superioară atunci când o presară cu înjurături. Bețivanul so-
cotește un titlu de glorie că este capabil să bea cât mai mult 
(Isaia 5:22). Dar când oamenii vor fi aruncați în cuptorul de 
foc încins, de șapte ori mai fierbinte, prin suflarea celui Atot-
puternic – atunci să se laude ei cu păcatul! 

Aplicația 2. Haideți să ne dovedim pocăința printr-o ru-
șinare smerită: „mi-e rușine, Dumnezeule” (Ezra 9:6). „Dum-
nezeul meu” – iată credința. „Mi se umple fața de rușine” – iată 
pocăința. Ipocriții se pot lăuda cu Dumnezeu, dar ei nu știu ce 
înseamnă să se rușineze înaintea Lui. O, să luăm asupra noastră 
această rușine sfântă, cauzată de păcat. Fii sigur că, cu cât ne 
rușinăm mai mult de păcat acum, cu atât mai puțin vom fi ru-
șinați la venirea lui Hristos. Dacă păcatele celor evlavioși vor fi 
menționate în Ziua Judecății, aceasta nu va fi spre rușinea lor, 
ci pentru a preamări bogățiile harului lui Dumnezeu, care i-a 
mântuit. Fără îndoială, cel rău va fi dat de rușine în Ziua de 
Apoi. El va încerca să se strecoare și să se arate curat, dar doar 
sfinții vor fi atunci fără pată (Efes. 5:27), fără rușine și, de aceea, 
ei vor putea să-și ridice privirea în sus (Luca 21:28). 

URA FAȚĂ DE PĂCAT 

Cel de-al cincilea ingredient al pocăinței este ura față de 
păcat. Învățații au împărțit ura în două categorii: ura față de 
nelegiuire și ura față de vrăjmășie. 

În primul rând, există o ură sau o scârbire față de nele-
giuire: „Vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina nelegiuirilor 



58         DOCTRINA POCĂINȚEI  |  WATSON 

 

și a urâciunilor voastre” (Ezec. 36:31). Un pocăit adevărat 
este un om dezgustat de păcat. Dacă un om se scârbește de 
ceea ce îi îmbolnăvește stomacul, cu cât mai mult se va scârbi 
de lucrurile care îi îmbolnăvesc conștiința! A fi scârbit față de 
păcat înseamnă mai mult decât a-l părăsi. Omul poate părăsi 
păcatul de frică, așa cum comorile sunt aruncate peste bord 
într-o furtună, dar dezgustul și disprețul față de păcat presu-
pun detestarea lui.  

Nu ajungem niciodată să-L iubim pe Hristos, câtă 
vreme nu suntem dezgustați de păcat. Atunci când sufletul îi 
vede spurcăciunea, el strigă: „Doamne, când voi fi eliberat 
din acest trup de moarte? Când mă voi dezbrăca de aceste ha-
ine infecte ale păcatului și voi fi îmbrăcat în roba neprihănirii 
Tale perfecte? Fie ca toată dragostea de sine să se transforme 
în scârbă față de persoana mea” (Zah. 3:3-5, cf. lit.). Nu sun-
tem niciodată mai prețioși în ochii lui Dumnezeu ca atunci 
când ajungem să fim niște leproși înaintea ochilor proprii! 

În al doilea rând, există o ură față de vrăjmășie. Nu 
există nicio cale mai bună de a descoperi viața decât prin miș-
care. Ochiul se mișcă, iar inima bate. Tot așa, nu există vreun 
semn mai bun în ce privește descoperirea pocăinței ca experi-
mentarea unei antipatii sfinte față de păcat. Pocăința auten-
tică are în ea dragostea față de Dumnezeu și ura față de păcat. 

Cum putem cunoaște dacă avem o ură autentică față 
de păcat? 
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1. Când duhul omului este pornit împotriva păcatului. 

Într-o astfel de situație, nu doar limba este pornită îm-
potriva păcatului, ci și inima este dezgustată de el, așa încât 
oricât de atrăgător ar părea să fie colorat păcatul, îl conside-
răm odios, ca atunci când suntem dezgustați de imaginea 
unuia pe care îl urâm de moarte, chiar dacă ar fi pictat foarte 
frumos. Chiar dacă o mâncare ar fi bine gătită și sosul foarte 
bun, dacă omul are o antipatie față de carne, nu o va mânca. 
Chiar dacă diavolul ar găti și ar îmbrăca păcatul cu plăceri și 
avantaje, un pocăit adevărat, care are un dezgust tainic față de 
acesta, va fi scârbit de el și nu se va mânji cu el. 

2. Când ura față de păcat este universală. 

Ura adevărată față de păcat este universală în două as-
pecte: în ceea ce privește facultățile omului implicate în 
aceasta, și în ceea ce privește obiectul urii. 

(1) Ura este universală în ceea ce privește facultățile 
omului implicate în pocăință. Adică există un dezgust față de 
păcat nu doar în judecata omului, ci și în voința și simțămin-
tele lui. Mulți oameni sunt convinși că păcatul este un lucru 
rău și, în judecata lor, manifestă aversiune față de el. Totuși, 
astfel de oameni gustă din dulceața păcatului și se complac în 
secret în el. În ei există un dezgust față de păcat în minte, dar 
o îmbrățișare a lui în inimă. Prin comparație, în pocăința ade-
vărată, ura față de păcat este prezentă în toate facultățile omu-
lui, nu doar în partea intelectuală, ci mai degrabă în partea 
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voinței: „căci nu știu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc” 
(Rom. 7:15). Pavel nu era complet eliberat de păcat, dar vo-
ința lui era îndreptată împotriva păcatului. 

(2) Ura este universală în ceea ce privește obiectul ei. Cel 
ce urăște în mod autentic un păcat, le urăște pe toate. Acela 
care urăște un șarpe, urăște toți șerpii. „Urăsc orice cale a min-
ciunii” (Ps. 119:104). Ipocriții vor urî unele păcate pentru că 
le afectează reputația, dar un convertit adevărat le urăște pe 
toate: păcatele care sunt atrăgătoare prin câștigurile pe care le 
aduc, păcatele care vin natural din firea omului, și însăși por-
nirile corupției morale ale acestuia. Pavel a urât până și porni-
rile păcatului (Rom. 7:23). 

(3) Adevărata ură față de păcat se manifestă împotriva 
păcatului în toate formele sale. O inimă sfântă detestă păcatul 
pentru contaminarea lui intrinsecă. Păcatul pătează sufletul. 
O persoană regenerată este dezgustată de păcat nu doar din 
cauza blestemului adus de acesta, ci și din cauza caracterului 
lui contagios. El urăște acest șarpe nu doar pentru mușcătura 
lui, ci și pentru otrava pe care o poartă cu el. Omul pocăit 
urăște păcatul nu doar datorită Iadului, ci și pentru că îl vede 
ca pe Iadul însăși. 

(4) Ura adevărată împotriva păcatului nu poate fi stinsă. 
Ea nu se poate împăca niciodată cu păcatul. Supărarea poate fi 
reconciliată, dar mânia nu. Păcatul este acel Amalec care nu tre-
buie reprimit niciodată cu blândețe. Războiul dintre un copil 
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al lui Dumnezeu și păcat este asemenea războiului dintre doi 
împărați: „Totdeauna a fost război între Roboam și Iero-
boam” (1 Împ. 14:30). 

(5) Acolo unde există o ură reală față de păcat, nu ne 
împotrivim doar păcatului din noi, ci și aceluia din alții. 

Biserica din Efes nu putea să îi tolereze pe cei răi (Apoc. 
2:2). Pavel l-a mustrat aspru pe Petru pentru disimularea sa, 
chiar dacă acesta era apostol. Experimentând o mânie sfântă, 
Hristos i-a alungat cu biciul pe schimbătorii de bani de la 
templu (Ioan 2:15). El nu putea tolera ca templul să fie tran-
sformat într-o peșteră de tâlhari. Neemia i-a mustrat pe nobi-
lii evrei pentru că împrumutau bani cu dobânzi mari (Neem. 
5:7) și pentru că pângăreau Sabatul (Neem. 13:17). Acela 
care urăște păcatul nu va tolera stricăciunea în familia sa: „cel 
ce se dedă de la înșelăciune nu va locui în casa mea; cel ce 
spune minciuni nu va sta înaintea mea” (Ps. 101:7). Ce rușine 
să vedem guvernanții arătându-și bravura prin patimile lor, 
dar lipsindu-le spiritul eroic în suprimarea răului! Cei care nu 
au nicio antipatie față de păcat sunt străini de pocăință. În ei, 
păcatul este ca otrava într-un șarpe, care, fiind parte din el în 
mod natural, îi produce încântare. 

Cât de departe sunt de pocăință cei care, în loc să urască 
păcatul, îl iubesc! Pentru cel evlavios, păcatul este ca un 
ghimpe în ochi, pe când pentru cel rău, ca o cunună pe cap: 
„Te bucuri când faci rău” (Ier. 11:15, lit. KJV).  
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Dragostea față de păcat este mai rea decât comiterea pă-
catului. Un om bun poate să ajungă accidental să păcătuiască 
dar, pe el, dragostea față de păcat îl duce la disperare. Ce 
anume îl caracterizează mai bine pe un porc, dacă nu plăcerea 
de a se tăvăli în noroi? Ce anume definește un diavol, dacă nu 
dragostea față de orice este împotrivitor lui Dumnezeu? A 
iubi păcatul demonstrează că voința este îndreptată către a 
păcătui. Cu cât este voința mai înclinată către păcat, cu atât 
este păcatul mai mare. Încăpățânarea în păcat îl face imposibil 
de ispășit prin jertfe (Evrei 10:26).  

O, cât de mulți oameni se află printre cei care iubesc 
fructul oprit! Ei își iubesc limbajul injurios și curviile, iubesc 
păcatul și urăsc mustrarea! Solomon vorbește despre o gene-
rație de oameni, caracterizând-o astfel: „este plină inima oa-
menilor de răutate” (Ecl. 9:3). Așadar, pentru oameni, a iubi 
păcatul, a îmbrățișa tocmai acel lucru care le va aduce moar-
tea și a se juca cu condamnarea înseamnă să aibă inima plină 
de nebunie. Acest lucru ne convinge să ne demonstrăm pocă-
ința printr-o ură înverșunată față de păcat. Între scorpion și 
crocodil există o antipatie de moarte. Tot așa trebuie să fie și 
vrăjmășia dintre inimă și păcat. 

Întrebare: Ce este atât de dezgustător la păcat ca să-l 
facă pe pocăit să îl urască? 

Răspuns: Păcatul este acel lucru blestemat, cel mai di-
form monstru. Apostolul Pavel folosește o expresie foarte 
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convingătoare pentru a o descrie: „pentru ca păcatul să se 
arate afară din cale de păcătos” (Rom. 7:13) sau, așa cum este 
în limba greacă, „exagerat de păcătos”. Acel păcat este un rău 
extraordinar de mare și merită ura, iar acest lucru poate fi de-
monstrat atunci când privim la păcat ca la un lucru amăgitor 
cu patru trăsături: 

(1) Privește la originea păcatului, la izvorul lui. El își are 
rădăcinile în Iad: „Cine păcătuiește, este de la diavolul” (1 Ioan 
3:8). Păcatul este lucrarea specială a diavolului. Este adevărat, 
Dumnezeu permite existența păcatului, dar Satana îl pune în 
practică. Cât de disprețuitor este să faci lucrarea specială a dia-
volului, lucrare care îi transformă pe oameni în demoni! 

(2) Privește la păcat în natura lui, și ți se va părea că 
este vrednic de urât. Iată cum îl descrie Scriptura: este o dezo-
norare a lui Dumnezeu (Rom. 2:23), un dispreț la adresa lui 
Dumnezeu (1 Sam. 2:30), o batjocorire a lui Dumnezeu 
(Ezec. 16:43), o obosire a lui Dumnezeu (Isaia 7:13), o întris-
tare a inimii lui Dumnezeu, ca atunci când un soț iubitor este 
confruntat cu comportamentul infidel al soției sale: „Și cei ce 
vor scăpa din voi își vor aduce aminte de Mine printre nea-
murile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima prea-
curvară și necredincioasă, și ochii care au curvit după idolii 
lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși, din pricina mișeliilor pe 
care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor” (Ezec. 
6:9). Atunci când păcatul este dus la extrem, el este ca o cru-
cificare nouă a lui Hristos și o ocară publică adusă Lui (Evrei 
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6:6), prin care păcătoșii nepocăiți Îl străpung pe Hristos în 
sfinții Lui și, dacă El S-ar afla iar pe pământ, aceștia L-ar răs-
tigni din nou. Iată natura odioasă a păcatului. 

(3) Privește la păcat în termeni comparativi, și ți se va 
părea îngrozitor. Compară păcatul cu suferința și Iadul, și vei 
vedea că este mai rău decât ambele. Este mai rău decât sufe-
rința, decât boala, decât sărăcia sau decât moartea. Există mai 
multă răutate într-un strop de păcat decât într-o mare de su-
ferință, pentru că păcatul este cauza suferinței, iar cauza este 
mai importantă decât efectul. Sabia dreptății lui Dumnezeu 
stă liniștită în teaca ei, până când păcatul o scoate de acolo! 
Suferința este bună pentru noi: „Este spre binele meu că m-ai 
smerit” (Ps. 119:71). Suferința duce la pocăință (2 Cron. 
33:12). Când este lovită, vipera își scuipă otrava. Tot așa, 
când nuiaua lui Dumnezeu ne lovește cu suferință, noi 
scuipăm afară otrava păcatului! Suferința îmbogățește harul 
de care avem parte. Aurul este cel mai curat și fructele de ie-
nupăr cele mai dulci când sunt puse în foc. Suferința previne 
condamnarea. „Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți 
de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea” (1 Cor. 
11:32). De aceea, împăratul Maurice s-a rugat lui Dumnezeu 
să-l pedepsească în viața aceasta, ca să nu fie pedepsit după 
aceea. 

Astfel, suferința este, în multe feluri, spre binele nos-
tru, dar în păcat nu se găsește nimic bun. Suferința lui Ma-
nase l-a dus la smerire și la pocăință, dar păcatul lui Iuda nu l-
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a dus decât la disperare și condamnare. Suferința doar se 
atinge de trup, pe când păcatul merge mai departe, el otrăvind 
mintea și aducând tulburare în simțăminte. Suferința este 
doar corectivă, pe când păcatul este distructiv. Suferința 
poate să-ți ia viața, pe când păcatul îți ia sufletul (Luca 12:20). 

Un om lovit de suferință poate să-și aibă conștiința li-
niștită. Când arca era lovită de valurile potopului, Noe putea 
să cânte în interior. Când trupul este lovit și în suferință, creș-
tinul poate „cânta și aduce din toată inima laudă Domnului” 
(Efes. 5:19). Dar când un om păcătuiește, conștiința lui este 
îngrozită. Gândește-te la Spira care, când s-a lepădat de cre-
dință, a mărturisit că se gândea că duhurile condamnate n-au 
simțit acele chinuri pe care le-a avut de îndurat în sufletul său. 
În suferință, omul își poate păstra dragostea pentru Dumne-
zeu (Apoc. 3:19). Dacă un om ar arunca un sac de bani către 
un altul, și prin aceasta l-ar răni puțin, cel lovit n-ar considera 
că a fost tratat fără blândețe, ci se va uita la acel gest ca la un 
rod al dragostei. Tot așa, când Dumnezeu ne lovește cu sufe-
rința, El face acest lucru pentru a ne îmbogăți cu harurile de 
aur și cu mângâierile Duhului Său. Toate acestea se fac în dra-
goste. Dar atunci când noi comitem păcat, Dumnezeu Își re-
trage dragostea. Când David a păcătuit, el n-a simțit nimic al-
tceva decât mânia din partea lui Dumnezeu: „norii și negura 
îl înconjoară” (Ps. 97:2). Și David a constatat că așa stau lu-
crurile. El nu putea vedea niciun curcubeu, nicio rază de 
soare, nimic altceva, decât norii și întunericul care acopereau 
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fața lui Dumnezeu. 

Faptul că păcatul este mai rău decât suferința este un 
lucru evident, întrucât cea mai mare judecată pe care Dum-
nezeu o poate face la adresa unui om în această viață este să-l 
lase să păcătuiască fără opreliști. Atunci când indignarea lui 
Dumnezeu este aprinsă cel mai sever împotriva unui om, El 
nu spune – „voi aduce sabia și plaga asupra acestui om” – ci 
îl voi lăsa pradă păcatului: „Atunci i-am lăsat în voia porniri-
lor inimii lor, și au urmat sfaturile lor” (Ps. 81:12). Așadar, 
dacă abandonarea unui om în păcatele sale de către Dumne-
zeu însuși este cel mai îngrozitor rău, atunci păcatul este cu 
mult mai rău decât suferința. Și dacă lucrurile stau astfel, ar 
trebui să urăm păcatul cu atât mai mult! 

Compară păcatul cu Iadul, și vei vedea că păcatul este 
mai rău. Chinul își va avea culmea manifestării în Iad, și totuși 
nimic din Iad nu este atât de rău precum păcatul. Iadul este 
un lucru creat de Dumnezeu, dar păcatul nu este creat de El. 
Păcatul este creația diavolului. Chinurile Iadului sunt o po-
vară doar pentru păcătos, dar păcatul este o povară și pentru 
Dumnezeu. În chinurile Iadului va exista ceva bun, anume 
punerea în aplicare a dreptății divine. În Iad va exista drep-
tate, pe când păcatul este parte din cea mai mare nedreptate. 
Păcatul fură din gloria lui Dumnezeu, fură din slava lui Hris-
tos, și fură fericirea sufletului. Gândește-te, așadar, că păcatul 
este cel mai de disprețuit lucru, mai rău decât suferința, și mai 
rău decât chinurile Iadului. 
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(4) Privește la consecințele păcatului, și vei fi convins că 
este vrednic de disprețuit. Păcatul se atinge de trup. El expune 
trupul unei mulțimi de ticăloșii. Noi ne naștem în lume cu 
un țipăt, și plecăm din ea cu un suspin! Acest lucru îi făcea pe 
cei din Tracia să plângă la nașterea copiilor lor, când se gân-
deau la nenorocirile prin care aceștia aveau să treacă în lume. 
Păcatul este calul troian din care iese o întreagă armată de ne-
cazuri. Nu-i nevoie să le enumăr, pentru că aproape orice per-
soană le experimentează. Chiar atunci când ne hrănim cu 
miere, suntem înțepați de ghimpi. Păcatul pune un putregai 
în vinul tuturor mângâierile noastre. Păcatul ne sapă groapa 
(Rom. 5:12). 

Păcatul se atinge de suflet. Prin păcat, noi am pierdut 
chipul lui Dumnezeu, în care stăteau atât sanctitatea cât și 
măreția noastră. În gloria lui inițială, Adam era ca un mesager 
care avea asupra lui sigiliul Împăratului său. Toți i se supu-
neau, pentru că purta acel sigiliu cu el. Totuși, după ce și-a 
scos haina, nimeni nu l-a mai cinstit. Păcatul a adus dizgrația 
asupra noastră. El ne-a smuls haina inocenței. Dar asta nu este 
totul. Această săgeată virulentă a păcatului avea să străpungă 
mai adânc. Avea să ne separe pentru totdeauna de revelarea 
frumoasă a lui Dumnezeu, în a Cărui prezență se găsește pli-
nătatea bucuriei. Dacă păcatul este atât de nebunesc, el ar tre-
bui să stârnească indignarea noastră implacabilă împotriva 
lui. Așa cum ura lui Amnon față de Tamar a fost mai mare 
decât dragostea pe care o avusese inițial față de ea (2 Sam. 
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13:15), tot așa și noi ar trebui să urăm păcatul infinit mai 
mult decât l-am iubit vreodată. 

ÎNTOARCEREA DE LA PĂCAT 

Cel de-al șaselea ingredient al pocăinței constă din în-
toarcerea de la păcat. Am lăsat reformarea pe ultimul loc, 
pentru a ilustra acest aspect al pocăinței. La ce i-ar folosi cuiva 
să plângă până se transformă într-o piatră, asemenea lui Ni-
obe, dacă n-a plâns până la scoaterea afară a păcatului? Ase-
menea acidului, pocăința adevărată mănâncă din lanțurile de 
fier ale păcatului! De aceea, plânsul cauzat de păcat și întoar-
cerea de la păcat sunt puse alături: „întoarceți-vă la Mine cu 
toată inima, cu post, cu plânset și bocet!” (Ioel 2:12). Cerul 
sufletului este clar după ce norul întristării și-a vărsat lacri-
mile: „Întoarceți-vă, și abateți-vă de la idolii voștri, întoarceți-
vă privirile de la toate urâciunile voastre!” (Ezec. 14:6). 

Această întoarcere de la păcat este numită părăsirea pă-
catului (Isaia 55:7), ca atunci când un om abandonează com-
pania unui hoț sau a unui vrăjitor. Ea este numită „depărtare 
de fărădelege” (Iov 11:14), ca atunci când Pavel a scuturat vi-
pera în foc (F.A. 28:5). Moartea față de păcat este viața pocă-
inței. Chiar în ziua când un creștin se întoarce de la păcat, el 
trebuie să înceapă un post perpetuu. Ochiul trebuie să pos-
tească de la privirile necurate. Urechea trebuie să postească de 
la aplecarea ei către batjocuri și bârfe. Limba trebuie să pos-
tească de la vorbe spurcate. Mâinile trebuie să postească de la 
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mită și furt. Picioarele trebuie să postească de la a umbla pe 
căile femeii desfrânate, iar sufletul trebuie să postească de la 
dragostea față de spurcăciune. 

Această întoarcere de la păcat implică o schimbare no-
tabilă. Este o schimbare ce se produce în inimă. Inima de pia-
tră devine o inimă moale, de carne. Satana ar fi vrut ca Hristos 
să-Și dovedească dumnezeirea prin a transforma pietrele în 
pâine. Dar Hristos a făcut un miracol mult mai mare, pentru 
că a transformat pietrele în carne, căci când un om se pocă-
iește, Hristos transformă o inimă de piatră într-o inimă de 
carne. 

Prin pocăință, va exista o schimbare în viața acelui om. 
Ea este atât de vizibilă, încât ceilalți nu pot să nu o observe. 
De aceea, ea este denumită întoarcere de la întuneric la lu-
mină (Efes. 5:8). După ce a avut parte de întâlnirea suprana-
turală cu Hristos, Pavel a fost atât de profund schimbat, încât 
toți oamenii s-au mirat de aceasta (F.A. 9:21). Pocăința l-a 
transformat pe temnicer într-un medic (F.A. 16:33). El i-a 
luat pe apostoli, le-a spălat rănile și le-a dat să mănânce. O co-
rabie vine dinspre răsărit, dar iată cum apare un vânt care o 
întoarce către vest. Într-un mod asemănător, omul nemân-
tuit merge către Iad înainte ca vântul contrar al Duhului să 
bată, să-i întoarcă direcția vieții și să îl determine să călăto-
rească spre Cer. Vorbind despre pocăința ninivenilor, Ioan 
Gură-de-Aur spunea că, dacă un străin care ar fi văzut reacția 
acestora ar fi trecut prin oraș după ce s-au pocăit, cu greu i-ar 



70         DOCTRINA POCĂINȚEI  |  WATSON 

 

fi venit să creadă că era același oraș, atât de transformat și re-
format fusese. Pocăința produce o schimbare atât de vizibilă 
într-o persoană, încât ar părea că un alt suflet s-a cuibărit în 
acel trup. Întoarcerea de la păcat este adevărată doar când este 
caracterizată de următoarele câteva lucruri: 

1. Ea trebuie să fie o întoarcere de la păcat din toată 
inima. 

Inima este primul lucru care trăiește, așa încât ea tre-
buie să fie primul care să se și întoarcă de la păcat. Inima este 
lucrul pe care diavolul se străduiește cel mai mult să îl stăpâ-
nească. El nu s-a luptat atât de mult pentru trupul lui Moise, 
pe cât se luptă pentru inima omului. În lucrurile religioase, 
inima este totul. Dacă inima nu este întoarsă de la păcat, po-
căința acelui om nu este nimic mai mult decât o minciună: 
„vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la Mine din toată inima 
ei, ci cu prefăcătorie” (Ier. 3:10). Iuda doar a pretins că se re-
formase, căci nu era atât de idolatră pe cât erau celelalte se-
minții. Totuși, Iuda era mai rea decât Israelul: acesta este nu-
mit „necredincios”, pe când Iuda era numită „vicleană”. Iuda 
a pretins că s-a reformat, dar nu era o pocăință adevărată. 
Inima ei nu era pentru Dumnezeu, căci nu s-a întors la El cu 
toată inima.  

Este odios să faci un spectacol din întoarcerea de la pă-
cat, atâta vreme cât inima ta rămâne în tovărășie cu păcatul! 
Am citit despre unul dintre regii Saxoniei care a fost botezat, 
și care avea în aceeași biserică un altar pentru religia creștină 
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și un altul pentru un idol. Dumnezeu vrea ca întreaga inimă 
să fie întoarsă de la păcat. Adevărata pocăință nu trebuie să 
aibă vreun fel de rezerve și nu trebuie să găzduiască vreun 
străin în ea. 

2. Pocăința adevărată înseamnă întoarcere de la toate 
păcatele. 

„Să se lase cel rău de calea lui” (Isaia 55:7). Un pocăit 
adevărat îi întoarce spatele căii păcatului. El abandonează 
toate păcatele. Așa cum Iehu a poruncit ca toți preoții Baalu-
lui să fie uciși și niciunul să nu scape (2 Împ. 10:24), tot așa și 
un adevărat convertit caută distrugerea oricărei pofte, așa în-
cât niciuna să nu scape.  

El știe cât de periculos este să tolereze chiar și un singur 
păcat. Acela care ascunde un rebel în casa lui este un trădător 
pentru rege, iar cel ce se complace într-un singur păcat este 
un ipocrit notoriu. 

3. Pocăința autentică trebuie să fie o întoarcere de la 
păcat bazată pe o temelie spirituală. 

Un om poate să își înfrâneze acțiunile păcătoase, dar să 
nu părăsească cu păcatul într-o modalitate corectă. Acțiunile 
păcătoase pot fi înfrânate datorită fricii sau a unor anumite 
scopuri, dar un convertit adevărat se întoarce de la păcat 
având la bază un principiu religios, anume dragostea față de 
Dumnezeu. 

Aceasta este cea mai ușoară întoarcere de la păcat. 
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Atunci când două lucruri sunt înghețate și congelate împre-
ună, cea mai bună modalitate de a le separa este prin foc. 
Când oamenii și păcatele lor sunt alăturate, cea mai bună cale 
de a le separa este prin focul dragostei.  

Dacă ai întreba trei oameni ce i-a determinat să pără-
sească păcatul, unul ar spune că bucuriile Cerului, altul ar 
face referire la chinurile Iadului, dar al treilea ar spune că mo-
tivația lui pentru părăsirea păcatului stă în dragostea lui față 
de Dumnezeu. Cum aș putea să jignesc un Dumnezeu al dra-
gostei? 

4. Pocăința adevărată constă dintr-o întoarcere de la pă-
cat, dar și dintr-o întoarcere către Dumnezeu.  

Așa este scris în textul următor: „să se pocăiască și să se 
întoarcă la Dumnezeu” (F.A. 26:20). Întoarcerea de la păcat 
este asemenea extragerii săgeții din rană. Întoarcerea către 
Dumnezeu este asemănătoare așternerii balsamului peste 
rană. Noi citim în Scriptură despre o pocăință de faptele 
moarte (Evrei 6:1) și despre o pocăință către Dumnezeu (F.A. 
20:21). Inimile nesănătoase pretind că au părăsit păcatele 
vechi, dar ele nu se întorc la Dumnezeu și nu acceptă să-I slu-
jească. Nu este suficient să abandonăm corturile diavolului, ci 
trebuie să ne înrolăm sub steagul lui Hristos și să purtăm culo-
rile Lui. La pocăință, fiul risipitor nu doar că a părăsit curvele 
cu care păcătuise până atunci, ci s-a ridicat și s-a întors la tatăl 
său! Dumnezeu vorbește astfel despre oameni: „Se întorc, dar 
nu la Cel Preaînalt” (Osea 7:16). În pocăința adevărată, inima 
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se îndreaptă direct către Dumnezeu, așa cum acul compasu-
lui se îndreaptă către Polul Nord. 

5. Adevărata întoarcere de la păcat este o întoarcere de-
finitivă. 

„Ce mai are Efraim a face cu idolii?” (Osea 14:8). 
Abandonarea păcatului trebuie să fie ca atunci când cineva 
părăsește țara natală, pentru a nu se mai întoarce niciodată. 
Unii au părut că sunt convertiți și că s-au întors de la păcat, 
dar i-am văzut întorcându-se la acesta. Aceasta este o întoar-
cere la nebunie (Ps. 85:8). Este un păcat înfricoșător, căci este 
făcut împotriva luminii clare.  

Se presupune că acela care a părăsit cândva păcatul său, 
a simțit amărăciunea mustrării conștiinței. Totuși, acesta s-a 
întors din nou la păcat și, de aceea, el păcătuiește împotriva 
luminii pe care Duhul Sfânt i-a dat-o. O astfel de întoarcere 
la păcat Îl batjocorește pe Dumnezeu: „Ce nelegiuire au găsit 
părinții voștri în Mine, de s-au depărtat de Mine, și au mers 
după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic?” (Ier. 2:5). Cel 
care se întoarce la păcat, prin implicație, Îl acuză pe Dumne-
zeu de rău. Dacă un bărbat divorțează de soția lui, acest lucru 
implică faptul că el știe că ea a făcut o greșeală gravă. A-L pă-
răsi pe Dumnezeu și a te întoarce la păcat înseamnă implicit 
să Îl critici pe Dumnezeu. Dumnezeu, care „urăște despărți-
rea” (Mal. 2:16), și urăște și ca noi să ne despărțim de El. În-
toarcerea la păcat îi dă diavolului mai multă putere asupra 
unui om decât a avut vreodată. Când un om se întoarce de la 
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păcat, diavolul pare că este scos afară din el, dar când acesta se 
întoarce la păcat, diavolul intră în casa lui din nou, o ia în stă-
pânire și „starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea 
decât cea dintâi” (Matei 12:45). Atunci când un prizonier 
scapă din închisoare și când temnicerul îl prinde din nou, 
acesta îl leagă cu lanțuri mai puternice.  

Acela care părăsește viața de păcat, care sparge închi-
soarea diavolului, dacă Satana îl convinge să se întoarcă la pă-
cat, ajunge mai strâns legat și mai strașnic stăpânit decât ante-
rior! O, ia aminte la acest lucru! O întoarcere adevărată de la 
păcat este ca un divorț de acesta, așa încât să nu te mai apropii 
niciodată de el. Oricine se întoarce în felul acesta de la păcat 
este o persoană binecuvântată: „Dumnezeu, după ce L-a ridi-
cat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă bi-
necuvânteze, întorcând pe fiecare dintre voi de la fărădelegile 
sale” (F.A. 3:26). 

Aplicația 1. Este întoarcerea de la păcat un ingredient 
necesar al pocăinței? Dacă da, atunci foarte rar vom vedea po-
căință adevărată. Oamenii nu se întorc de la păcatele lor. Ei 
rămân așa cum au fost dintotdeauna! Sunt mândri, și așa au 
fost anterior. Ei se aseamănă fiarelor sălbatice din arca lui 
Noe, căci au intrat necurate în arcă, și tot așa au ieșit din ea. 
Unii oameni vin necurați la rânduielile Evangheliei, dar 
pleacă la fel de necurați. Chiar dacă unii pot experimenta 
multe schimbări în exterior, totuși, în inima lor nu s-a produs 
nicio schimbare: „Căci nici poporul nu se întoarce la Cel ce-l 
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lovește, și nu caută pe Domnul oștirilor” (Isaia 9:13). 

Cum ar putea spune că s-au pocăit, dacă nu se întorc? 
S-au spălat în râul Iordan dacă încă au lepră pe frunțile lor? 
Nu-i spune Dumnezeu celui care nu s-a schimbat așa cum i-a 
spus cândva lui Efraim: „Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l în 
pace!” (Osea 4:17)? Tot așa, dacă vezi un om care s-a întors la 
beția și necurăția lui — ce-ai putea să îi mai faci? Dacă va 
exista dreptate în Rai sau răzbunare în Iad – acest om nu va 
trece nepedepsit! 

Aplicația 2. Adevărata pocăință îi mustră pe cei care se 
întorc pe jumătate. Dar cine sunt aceștia? Sunt cei care se în-
torc doar cu mintea, nu și în practică. Ei nu pot să nu recu-
noască faptul că păcatul este un rău îngrozitor, ba chiar vor 
plânge din cauza păcatului, și totuși sunt atât de vrăjiți de pă-
cat, încât n-au nicio putere să-l părăsească! Corupția lor este 
mai puternică decât convingerile lor. Aceștia sunt acei oa-
meni întorși pe jumătate, „aproape creștini” (F.A. 26:28). Ei 
sunt asemenea lui Efraim – „o turtă, care n-a fost întoarsă” 
(Osea 7:8).  

Aceștia sunt oameni care s-au întors pe jumătate, care se 
întorc doar de la păcatele grosolane, și care nu au lucrarea ha-
rului în inima lor. Ei nu-L prețuiesc pe Hristos și nici nu iubesc 
sfințenia. Aceștia sunt niște simpli oameni morali, asemenea 
lui Iona. El și-a luat un curcubete pentru a se adăposti de căl-
dura soarelui, și se gândea că stă într-un loc sigur, dar viermele 
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s-a ridicat și a devorat curcubetele. Tot așa și oamenii, când se 
întorc de la păcate grosolane, se gândesc că moralitatea lor le 
va servi drept curcubete pentru a-i apăra de mânia lui Dum-
nezeu. Totuși, la moarte, viermele conștiinței se va ridica, va 
lovi acest curcubete și apoi inima lor va leșina, pentru că se 
vor descoperi într-o stare îngrozitoare! Aceștia sunt oameni 
întorși pe jumătate, care se întorc de la multe păcate, dar nu 
de la anumite păcate. La sânul lor se găsește o prostituată pe 
care nu vor s-o alunge! Este ca și cum un om ar fi vindecat de 
mai multe boli, dar are un cancer în pieptul lui, care-l ucide. 
Pocăința adevărată îi mustră pe cei a căror întoarcere este la 
fel de bună pe cât ar fi lipsa oricărei întoarceri, ca o întoarcere 
care izgonește un diavol și îi spune bun venit unui alt diavol. 
Acești oameni se întorc de la înjurături la batjocuri, de la ex-
travaganță la lăcomie. O astfel de întoarcere îi va îndrepta că-
tre Iad! 

Aplicația 3. Haideți să ne demonstrăm pocăința adevă-
rată prin a ne întoarce de la păcat la Dumnezeu. Există unii 
oameni pe care am puțină nădejde că îi pot convinge. Chiar 
dacă trâmbița Cuvântului ar suna încât să le țiuie urechile, 
chiar dacă amenințările ar fi rostite cu glas de tunet împotriva 
lor, chiar dacă lumini puternice ale focului Iadului ar fi arun-
cate asupra fețelor lor, ei își vor păstra păcatele lor îndrăgite. 
Acești oameni par să fie asemenea porcilor din Evanghelie, 
care au fost duși de diavoli cu violență către mare și aruncați 
în ea. Ei mai degrabă vor accepta să fie condamnați, decât să 
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se întoarcă de la păcatele lor! „Pentru ce dar poporul acesta al 
Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri, stăruiesc în în-
șelătorie, și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu?” (Ier. 8:5). 

Dar dacă există câtuși de puțină sinceritate în noi, 
dacă conștiința nu ne aruncă într-un somn adânc, haideți să 
ascultăm de vocea care ne cheamă și să ne întoarcem la 
Dumnezeu, văzându-L ca binele nostru suprem. Cât de ade-
sea ne cheamă Dumnezeu să ne întoarcem la El! Iată jură-
mântul Lui: „Pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu 
doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și 
să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea 
rea! Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel?” (Ezec. 
33:11). Dumnezeu dorește mai degrabă lacrimile noastre de 
pocăință decât sângele nostru. 

Întoarcerea la Dumnezeu este spre beneficiul nostru. 
Pocăința noastră nu-I folosește lui Dumnezeu la nimic, ci doar 
nouă. Dacă un om bea dintr-o fântână, îi folosește lui, nu fân-
tânii. Dacă el își îndreaptă fața către lumina soarelui, el este în-
călzit de ea, nu soarele. Dacă noi ne întoarcem de la păcatele 
noastre la Dumnezeu, nu Dumnezeu capătă vreun câștig prin 
asta. Doar noi suntem cei care beneficiem de pe urma pocăin-
ței noastre. În acest caz, dragostea față de noi înșine ar trebui să 
ne convingă: „Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept; dacă 
ești batjocoritor, tu singur vei suferi” (Prov. 9:12). 

Dacă ne întoarcem la Dumnezeu, El Se va întoarce către 
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noi. El Își va îndepărta de la noi mânia, și Își va îndrepta fața 
către noi. Așa se ruga David: „Îndreaptă-Ți privirile spre mine, 
și ai milă de mine” (Ps. 86:16). Întoarcerea noastră Îl va deter-
mina pe Dumnezeu să Se întoarcă înspre noi: „Întoarceți-vă 
la Mine, zice Domnul oștirilor: și Mă voi întoarce și Eu la voi” 
(Zah. 1:3). El, care a fost vrăjmașul nostru, Se va întoarce pen-
tru a fi prietenul nostru. Dacă Dumnezeu Se întoarce către noi, 
și îngerii se vor întoarce către noi. Vom beneficia astfel de ocro-
tire din partea lor (Ps. 91:11). Dacă Dumnezeu Se întoarce că-
tre noi – toate lucrurile se vor întoarce spre binele nostru, atât 
când vom avea parte de îndurări, cât și când suntem în sufe-
rință. Vom gusta miere chiar și din nuiaua suferinței. 

Am analizat, iată, cele câteva ingrediente ale pocăinței: 

1. Conștientizarea păcatului 

2. Întristarea din cauza păcatului 

3. Mărturisirea păcatului 

4. Rușinea cauzată de păcat 

5. Ura față de păcat 

6. Întoarcerea de la păcat. 
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3 
FACTORI CARE                              

ÎNTĂRESC POCĂINȚA 
 

PORUNCA SUVERANĂ A LUI DUMNEZEU 

„Dumnezeu... le poruncește acum tuturor oamenilor de 
pretutindeni să se pocăiască” (F.A. 17:30). Pocăința nu este op-
țională. Nu este lăsat la alegerea noastră dacă să ne pocăim sau 
nu, ci este o poruncă indispensabilă. Dumnezeu a adoptat o 
lege în înalta curte a Cerului, care spune că niciun păcătos nu 
va fi mântuit dacă nu se va pocăi, și El nu va încălca legea Lui. 
Chiar dacă toți îngerii ar sta înaintea lui Dumnezeu și ar im-
plora mântuirea unui păcătos care nu se pocăiește, Dumnezeu 
nu va face acest lucru. „Domnul, Dumnezeu este un Dumne-
zeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate 
și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri 
de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu îl so-
cotește pe cel vinovat drept nevinovat” (Exod 34:6-7). Chiar 
dacă Dumnezeu este mult mai îndurător decât este soarele plin 
de lumină, totuși El nu va ierta niciun păcătos, atâta vreme cât 
acesta va păstra asupra lui vinovăția sa! „Nu îl socotește pe cel 
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vinovat drept nevinovat” (Exod 34:7). 

NATURA SFINȚENIEI ABSOLUTE A LUI DUMNEZEU 

Atâta vreme cât păcătosul nu se pocăiește, Dumnezeu 
și el nu pot fi prieteni: „Spălați-vă deci și curățiți-vă! Luați di-
naintea ochilor Mei faptele rele pe care le-ați făcut! Încetați să 
mai faceți răul!” (Isaia 1:16). „Veniți totuși să ne judecăm, 
zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se 
vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face 
ca lâna” (Isaia 1:18). Altfel, nu te apropia de Mine! „Cum 
poate sta împreună lumina cu întunericul?” (2 Cor. 6:14). 
Cum ar putea Dumnezeul cel neprihănit să se împrietenească 
cu cel care rămâne în fărădelegile lui? „Nu voi ierta pe cel vi-
novat” (Exod 23:7). Dacă Dumnezeu ar face pace cu un pă-
cătos înainte ca acesta din urmă să se pocăiască, Dumnezeu ar 
părea că acceptă și aprobă toate răutățile pe care păcătosul le 
săvârșește. El ar face un act împotriva sfințeniei Sale. Iertarea 
unui păcătos, atâta vreme cât se află în actul răzvrătirii sale, 
este un lucru inconsecvent cu sanctitatea Numelui lui Dum-
nezeu. 

LUCRAREA LUI HRISTOS 

Iată care este aceasta: „Duhul Domnului Dumnezeu 
este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc vești bune ce-
lor nenorociți” (Isaia 61:1). 

Hristos este un Prinț și un Mântuitor, dar nu pentru a-



CAPITOLUL 3  81 

 

i mântui pe oameni într-un fel capricios, indiferent dacă ei se 
pocăiesc sau nu. Dacă Hristos va duce vreodată oameni în 
Cer, îi va duce prin poarta pocăinței. „Pe acest Isus, Dumne-
zeu L-a înălțat cu puterea Lui, și L-a făcut Domn și Mântui-
tor, ca să îi dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor” (F.A. 
5:31). Un rege îi iartă pe răzvrătiți dacă se pocăiesc și se supun 
în fața îndurării prințului lor, nu dacă ei persistă în răzvrătirea 
lor fățișă. 

PRIN PĂCAT, AM GREȘIT FAȚĂ DE DUMNEZEU 

Atunci când ne pocăim, facem o mare dreptate. Noi 
am greșit față de Dumnezeu prin păcatele noastre. Am întu-
necat onoarea Lui. Am încălcat Legea Lui și cred că este rați-
onal ca, prin pocăință, să reparăm întrucâtva aceste lucruri. 
Prin pocăință, noi ne smerim și ne judecăm pe noi înșine pen-
tru păcatele săvârșite. Punem asupra noastră pecetea care 
spune că Dumnezeu este drept dacă ne-ar distruge, și astfel Îi 
aducem slavă lui Dumnezeu și facem ceea ce ține de noi pen-
tru a repara onoarea Lui. 

NU AVEM DE-A FACE CU UN DUMNEZEU UNIVERSALIST 

Dacă Dumnezeu i-ar mântui pe oameni fără pocăință, 
dacă El n-ar face nicio deosebire între oameni, atunci, prin 
acest fel de a stăpâni peste omenire, El S-ar obliga să-i mântu-
iască pe toți, și nu doar pe toți oamenii, ci chiar pe toți demo-
nii. Astfel, hotărârile de alegere și reprobare ar trebui să cadă 
la pământ. Să judece toți oamenii cât de diametral opus ar fi 
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acest lucru față de Sfânta Scriptură. Iată două feluri de oa-
meni care vor descoperi că este mai dificil să se pocăiască decât 
alții: 

(1) Cei care au stat multă vreme sub lucrarea rânduie-
lilor lui Dumnezeu, dar situația lor nu se schimbă în niciun 
fel mai bine. Pământul suge ploaia care cade pe el, și totuși 
„aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie bleste-
mat, și sfârșește prin a i se pune foc” (Evrei 6:8). Există puțină 
nădejde pentru acel metal care a stat îndelung în flacără, dar 
nu se înmoaie și nu poate fi rafinat. După ce Dumnezeu Și-a 
trimis slujitorii, unul după altul, îndemnându-i și chemându-
i pe oameni să-și părăsească păcatele, dar aceștia rămân la un 
formalism exterior și doar se așază pe bancă și dorm înaintea 
unei predici, va fi dificil ca aceștia să poată fi aduși la pocăință. 
Mă tem că Hristos le va spune acestora așa cum i-a spus 
cândva acelui smochin: „De acum încolo în veac să nu mai 
dea rod din tine!” (Matei 21:19). 

(2) Cei care au păcătuit frecvent în ciuda convingerii 
adusă de Cuvânt, împotriva mustrărilor conștiinței și împo-
triva cercetării Duhului Sfânt. Conștiința a stat acolo ca în-
gerul, cu sabia înflăcărată în mână. Ea a spus: „Nu face acest 
rău mare!”, dar păcătoșii nu au ascultat de vocea conștiinței, 
ci au continuat să mărșăluiască cu hotărâre sub steagul dia-
volului. Acești oameni nu se vor pocăi cu ușurință: „Alții 
sunt vrăjmași ai luminii” (Iov 24:13). Una este să păcătuiești 
din lipsa luminii, și alta este să păcătuiești în ciuda luminii din 
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partea lui Dumnezeu. Oamenii încep să păcătuiască împo-
triva luminii conștiinței și înaintează gradual până când ajung 
să Îl disprețuiască pe Duhul harului. 

Acest lucru îi mustră aspru pe toți păcătoșii care nu se 
pocăiesc, ale căror inimi par să fie făcute din piatră, și care sunt 
asemenea terenului stâncos, căruia îi lipsea umezeala. Mă tem 
că această boală este epidemică: „Căci Eu sunt cu luare aminte, 
și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui; niciunul nu se căiește de 
răutatea lui, și nu zice: ,Ce am făcut?’ Ci toți își încep din nou 
alergarea, ca un cal care se aruncă la luptă” (Ier. 8:6). Inimile 
oamenilor sunt tari ca marmura: „Și-au făcut inima ca diaman-
tul de tare, ca să n-asculte Legea, nici cuvintele pe care li le spu-
nea Domnul oștirilor, prin Duhul Său, prin prorocii de mai 
înainte. Din pricina aceasta Domnul oștirilor S-a aprins de o 
mare mânie” (Zah. 7:12). Ele nu se înmoaie deloc pentru a pu-
tea să se modeleze după forma pocăinței. 

Se spune că vrăjitoarele nu plâng niciodată. Eu sunt si-
gur că cei care n-au nicio întristare față de păcat sunt vrăjiți 
spiritual de Satana! Noi citim că Hristos „a început să mustre 
cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe dintre minunile 
Lui, pentru că nu se pocăiseră” (Matei 11:20). Ar putea El să 
nu-i mustre pe mulți care stau acum în nepocăința lor? Chiar 
dacă inima lui Dumnezeu este zdrobită din cauza păcatelor 
lor, inimile lor sunt tari ca piatra. Ei spun asemenea poporu-
lui Israel: „iubesc dumnezeii străini, și vreau să merg după ei” 
(Ier. 2:25). 
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Asemenea îngerului, dreptatea lui Dumnezeu stă cu sa-
bia scoasă, gata să lovească, dar păcătoșii n-au ochi nici măcar 
ca ochii măgăriței lui Balaam! Dumnezeu lovește spinările oa-
menilor, dar ei, asemenea lui Efraim, nu și-au lovit coapsele 
(Ier. 31:19). Tristă a fost constatarea profetului: „Tu-i lovești 
și ei nu simt nimic” (Ier. 5:3). Cu siguranță că argintul care 
devine mai tare în cuptor nu este bun decât de aruncat: „Pe 
vremea aceea, chiar când era la strâmtoare, a păcătuit și mai 
mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz” (2 Cron. 
28:22). 

O inimă împietrită este locuință sigură pentru Satana. 
Așa cum Dumnezeu are două locuri unde stă - în Cer și într-
o inimă smerită - tot așa diavolul are două locuri unde se 
așează – în Iad și într-o inimă de piatră. Nimeni nu se îneacă 
pentru că a căzut în apă, ci pentru că rămâne în ea. Nu căde-
rea în păcat este ceea ce îl condamnă pe om, ci rămânerea în 
păcat, fără pocăință: „însemnați cu ferul roșu în însuși cuge-
tul lor” (1 Tim. 4:2). Împietrirea inimii conduce în final la 
tocirea conștiinței. Oamenii și-au redus conștiințele la tăcere, 
iar Dumnezeu i-a lovit. Acum, El îi lasă pradă păcatului și nu-
i mai pedepsește – „Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă 
răzvrătiți din ce în ce mai rău?” (Isaia 1:5) – ca un tată care 
încetează să-și mai corecteze un copil pe care intenționează să-
l dezmoștenească. 
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4 
UN SERIOS APEL                                   

LA POCĂINȚĂ 
 

Dă-mi voie ca, în rândurile care urmează, să te îndemn 
la această mare responsabilitate a pocăinței. Întristarea nu este 
bună la nimic dacă nu este expresia atitudinii tale față de pă-
cat. Dacă verși lacrimi pentru pierderi exterioare, asta nu te va 
ajuta cu nimic. Dacă verși la canalizare apa pe care altfel ai fi 
putut s-o folosești pentru grădină, nu-ți face niciun bine. 
Dacă iei medicamentul ce ți-a fost prescris pentru azi, și îl 
aplici mâine, nu te va ajuta.  

Întristarea este un medicament potrivit pentru sufletul 
păcătos, dar dacă o aplici lucrurilor lumești, nu îți va aduce 
nimic bun.  

O, dacă lacrimile noastre ar fi dirijate pe canalul corect, 
și dacă inimile noastre ar izbucni de întristare față de păcat! 
Pentru a sublinia cu mai mare succes acest îndemn, îți voi 
arăta că pocăința este necesară, și că este necesară pentru toți 
oamenii și pentru toate păcatele. 



86         DOCTRINA POCĂINȚEI  |  WATSON 

 

POCĂINȚA ESTE NECESARĂ 

Pocăința este necesară: „dacă nu vă pocăiți, toți veți 
pieri” (Luca 13:5). Nu vei intra pe ușa Paradisului decât na-
vigând pe fluviul lacrimilor de pocăință. Pocăința este cerută 
ca o trăsătură, nu ca un eveniment de-o clipă. Ea nu este atât 
de mult destinată să ne facă dragi lui Hristos, pe cât ca să ni-
L facă drag pe Hristos. Câtă vreme păcatul nu este amar, 
Hristos nu va fi dulce. 

POCĂINȚA ESTE NECESARĂ PENTRU TOȚI OAMENII 

Iată ce le poruncește Dumnezeu oamenilor de pretu-
tindeni: „să se pocăiască” (F.A. 17:30). 

(1) Pocăința le este necesară oamenilor mari: „Spune 
împăratului și împărătesei: ,smeriți-vă până la pământ!’” (Ier. 
13:18, cf. lit.). Împăratul din Ninive și nobilii lui și-au schim-
bat hainele, îmbrăcându-se în sac și cenușă (Iona 3:6). Păca-
tele oamenilor mari fac mai mult rău decât păcatele altora. Pă-
catele liderilor sunt păcate de căpătâi, care le dau exemplu al-
tora, motiv pentru care ei ar trebui să fie primii care să se po-
căiască. Dacă cei care țin sceptrul în mână nu se pocăiesc, 
Dumnezeu a rânduit o zi pentru a-i judeca și un foc pentru a-
i arde! (Isaia 30:33) 

(2) Pocăința le este necesară păcătoșilor notorii din țară. 
Țara aceasta ar trebui să se pună pe plâns și să se smerească 
printr-o pocăință serioasă. Ce nelegiuiri oribile pot fi aduse ca 
acuzații împotriva acestei țări! Vedem zilnic oameni care se 
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înrolează în armata Satanei. Nu doar că frontierele religiei, ci 
și cele ale bunului simț sunt frânte. Oamenii parcă au ajuns 
să se întreacă, asemenea evreilor din vechime, care să fie cel 
mai rău. „Pentru că am vrut să te curăț și nu te-ai făcut curată, 
nu vei mai fi curățită de spurcăciunea ta până Îmi voi potoli 
mânia asupra ta” (Ezec. 24:13). Dacă injuriile și bețiile, dacă 
sperjurul și luxul vor face un popor vinovat, îmi este teamă că 
țara noastră se va afla în cartea neagră a lui Dumnezeu. Oa-
menii și-au lepădat jurămintele făcute la botez și au făcut un 
contract de slujire față de Satana! În loc să strige după îndu-
rarea mântuitoare a lui Dumnezeu, ei strigă: „Dumnezeu să 
ne condamne!” Niciodată n-am văzut o alergare de felul 
acesta către Iad, ca și cum oamenii ar fi disperați să ajungă 
acolo la timp. Ei se laudă cu numărul bețiilor și al hoțiilor lor. 
Astfel, „ca Sodomiții, își dau pe față nelegiuirea” (Isaia 3:9). 
Fără îndoială, păcatele oamenilor devin tot mai îndrăgite ini-
milor lor, ca și cum ar dori să își fluture steagul în sfidare îm-
potriva lui Dumnezeu – asemenea tracilor care, când tuna 
afară, se adunau laolaltă și își aruncau săgețile către cer. „Căci 
a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit Celui 
Atotputernic, și a avut îndrăzneala să se năpustească asupra 
Lui” (Iov 15:25-26). Acești oameni sunt disperați în păcat și 
aleargă cu toată furia împotriva lui Dumnezeu. 

O, cât de tare clocotește păcatul! Oamenii socotesc că 
este o rușine să fie înfrânați. Să nu se vorbească niciodată des-
pre noi așa cum Josephus vorbea despre evrei. Atât de mare era 
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nelegiuirea în acele vremuri, încât, dacă romanii n-ar fi venit să 
le cucerească orașul, Ierusalimul avea să fie înghițit de vreun 
cutremur, înecat de vreun potop, sau pârjolit cu foc din cer. Și 
nu tot așa stau lucrurile cu țara noastră, care, în loc să o ia pe 
calea reformării și să înghită acest medicament al pocăinței, 
face ce face și își răspândește multele păcate ticăloase? Anglia 
este o insulă înconjurată de două oceane, un ocean de apă, și 
un ocean de spurcăciune. O, dacă am fi înconjurați de un al 
treilea ocean – oceanul lacrimilor de pocăință! 

Dacă s-ar întâmpla ca acea carte a Legii să cadă la pă-
mânt, evreii au obiceiul în zilele acestea să cheme la un post 
național. Dar țara noastră a lăsat ca atât Legea cât și Evanghe-
lia să cadă la pământ, motiv pentru care trebuie să postească 
și să plângă înaintea Domnului. Efa stricăciunii pare să se fi 
umplut. Când vedem cum păcatul umple lumea atât de re-
pede, avem motive întemeiate ca lacrimile noastre să cadă și-
roaie! De ce s-au oprit atunci fântânile pocăinței? Nu știu pă-
cătoșii din țară că trebuie să se pocăiască? Nu au avertismente 
la îndemână? Nu și-au înălțat vocea ca o trâmbiță mesagerii 
credincioși ai lui Dumnezeu și n-au strigat față de aceștia să se 
pocăiască? Dar multe dintre aceste instrumente din lucrare s-
au cheltuit și s-au tocit pe inimi de piatră. Nu ne-a binecu-
vântat Dumnezeu cu mulți predicatori care să-i cheme pe oa-
meni la pocăință, și totuși ei stau și dormitează (Zah. 1:12)? 
Credem oare că Dumnezeu va tolera la nesfârșit insultele 
noastre? Va îndura El ca Numele și slava Lui să fie călcate în 
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picioare? Domnul a fost în general mai ferm în procesul drep-
tății Lui împotriva păcatelor unui popor pretins al Lui. De 
aceea, spun și eu alături de Bradford: „pocăiește-te, o, Anglie!” 
Te-ai îmbolnăvit de lepra păcatului și trebuie să mergi să te 
speli în Iordanul spiritual. Ai aprins mânia lui Dumnezeu îm-
potriva ta. Lasă deoparte armele tale, și adu-ți lacrimile sfinte 
de pocăință, pentru ca mânia lui Dumnezeu să fie stinsă în sân-
gele lui Hristos. Fie ca lacrimile tale să alerge, altfel vor zbura 
asupra ta blestemele lui Dumnezeu (Zah. 5:2). Fie oamenii se 
vor întoarce, fie Dumnezeu le va întoarce spatele; fie pământul 
bolovănos al inimilor lor va fi zdrobit, fie țara va fi lovită. Dacă 
niciun cuvânt nu-i va convinge pe păcătoși, aceasta este pentru 
că Dumnezeu și-a propus să-i măcelărească (1 Sam. 2:25). 
Aceia care, prin păcatele lor grosolane, L-au provocat atât de 
mult pe Dumnezeul cerurilor încât El să le refuze lacrimile de 
pocăință, pot fi văzuți ca un popor condamnat. 

(3) Pocăința este necesară pentru cei înșelători. „Sunt 
meșteri să facă răul” (Ier. 4:22), folosindu-se de inventivitatea 
lor pentru a ocoli pocăința. În loc să trăiască prin credință, ei 
trăiesc prin șmecherii. Ei sunt cei care se fac săraci înaintea 
altora, așa încât, prin acest artificiu, să poată ajunge bogați. 
N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Nu mă refer la cei care sunt 
aduși la sărăcie prin providența lui Dumnezeu și ale căror 
averi s-au pierdut, dar ei nu și-au pierdut onestitatea, ci mă 
refer la cei care îi înșală pe creditorii lor. Există unii care ca-
pătă mai mult prin văicăreli și cerșetorie decât prin negoț. 
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Aceștia sunt asemenea cerșetorilor, care se mâzgălesc și care 
își taie brațele, așa încât să-i determine pe alții să le doneze. 
Așa cum trăiesc aceștia prin rănile lor, tot așa acei oameni tră-
iesc prin șmecheriile lor. Atunci când vine înghețul, străzile 
sunt pline de apă. Tot așa, mulți comercianți, când se dau că 
sunt faliți, sunt putrezi de bogați. Aceștia pretind și se com-
portă ca și cum n-ar avea nimic, dar din acest „nimic” sunt 
făcute marile lor averi. Țineți minte, Împărăția cerurilor se ia 
cu năvală, nu cu fraudă. Fie ca oamenii să știe că, după această 
joacă cu aurul, diavolul intră în joc. Ei fac cumva să stoarcă 
un blestem peste averile lor. Acești oameni ar trebui să se po-
căiască rapid. Deși pâinea minciunii este dulce aici (Prov. 
20:17), mulți o vor vomita în Iad! 

(4) Pocăința este necesară pentru oamenii morali. Aceș-
tia nu par să aibă pete vizibile. Acești oameni nu păcătuiesc 
grosolan, și cineva s-ar putea gândi că ei n-ar avea nimic de-a 
face cu responsabilitatea pocăinței. Ei sunt atât de buni, încât 
pot batjocori oferta îndurării din partea lui Dumnezeu. Cu 
adevărat, aceștia sunt adesea în cea mai rea stare – căci sunt 
cei care își imaginează că n-au nevoie de nicio pocăință (Luca 
15:7). Moralitatea lor îi va distruge. Ei fac din aceasta un 
„mântuitor” și, odată suiți pe această stâncă, vor avea de sufe-
rit naufragiul. Moralitatea nu ajunge până la Cer. Ea constă 
doar din firea pământească superficial rafinată. Un om moral 
nu este decât un vechi Adam, doar îmbrăcat în haine fine. 
Chipul împăratului contrafăcut și ștampilat pe tinichea nu 
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este de nicio valoare. Un om moral pare să aibă chipul lui 
Dumnezeu, dar acesta nu este decât o tinichea, care nu va lua 
niciodată locul chipului adevărat. Moralitatea este insufici-
entă pentru mântuire. Chiar dacă viața unui om devine mo-
rală, pofta lui nu poate fi dată morții. Inima poate fi în același 
timp plină de mândrie și de ateism. Mulți viermi se pot găsi 
sub frunzele frumos colorate ale unui copac. 

Eu nu le voi spune oamenilor să se pocăiască pentru că 
sunt morali, ci să se pocăiască pentru că nu sunt mai mult de-
cât morali. Satana a intrat în casa ce fusese de curând mătu-
rată și curățată (Luca 11:26). Aceasta este simbolul unui om 
moral, care este măturat de politețe și garnisit cu lucruri obiș-
nuite, dar care nu este spălat prin pocăință adevărată. Într-un 
astfel de om intră duhul necurat. Dacă moralitatea ar fi fost 
suficientă pentru mântuire, Hristos n-ar mai fi trebuit să 
moară. Omul moral are un felinar frumos, dar îi lipsește un-
tdelemnul harului. 

(5) Pocăința este necesară pentru ipocriți. Mă refer la cei 
care își permit să trăiască în păcat, dar care pretind că sunt altfel 
de oameni. Ipocrizia este versiunea contrafăcută a sfințeniei. 
Ipocritul (sau actorul) a mers un pas dincolo de moralist, și s-a 
îmbrăcat pe sine în hainele religiei. El pretinde că are o formă 
de evlavie, dar îi respinge puterea (2 Tim. 3:5). Ipocritul este 
un demon deghizat în sfânt. El face mare caz de sfințenia lui, 
așa cum face o maimuță îmbrăcată într-o haină de purpură. 
Ipocritul este ca o casă cu fațadă frumoasă, dar unde fiecare 
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cameră este întunecată. El este ca un stâlp ros pe dinăuntru, 
dar care este frumos vopsit pe dinafară. Sub masca pretenției 
de pocăit, el ascunde răni care supurează. 

Ipocritul se arată împotriva vopsirii fețelor, dar el toc-
mai ce și-a vopsit fața ca să se arate sfânt. El pare un om bun, 
pe când în realitate este un rău. Îmbrăcat în mantia lui Sa-
muel, el îl interpretează pe diavolul. De aceea, același cuvânt 
din original are sensul de ipocrizie, anume păgânătate. Ipocri-
tul pare să-și înalțe ochii către Cer, dar inima lui este plină de 
pofte necurate. El trăiește în păcate secrete, săvârșite în ciuda 
mustrărilor conștiinței lui. El se poate adapta oricărui mediu, 
trăind fără probleme cum trăiesc tovarășii lui, și poate să joace 
atât rolul porumbelului, cât și rolul vulturului. El aude Cu-
vântul, dar nu-i trece dincolo de urechi. El încurajează devo-
țiunea în biserică, unde alții pot să privească la el și să-l ad-
mire, dar neglijează rugăciunea de taină și cea în familie. Fără 
îndoială, dacă rugăciunea nu-l poate determina pe om să pă-
răsească păcatul, atunci păcatul îl va determina să abandoneze 
rugăciunea. Ipocritul își arată smerenia, dar o face ca să se 
poată înălța înaintea lumii. El pretinde credința, dar se folo-
sește de ea ca de o haină exterioară, mai degrabă decât ca de o 
pavăză. El își duce Biblia la subsuoară, dar nu în inimă! În-
treaga lui religie este o minciună sfruntată (Osea 11:12). 

Am putea găsi oare o generație de oameni de felul 
acesta? Domnul să le ierte sfințenia aceasta vopsită! Ipocriții 
sunt „plini de fiere amară, și în lanțurile fărădelegii” (F.A. 
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8:23). O, ce nevoie au să se smerească în țărână! Ei au înaintat 
atât de mult în boala lor, încât dacă îi poate vindeca ceva, acel 
singur lucru este apa sărată a pocăinței. Aș vrea să vorbesc mai 
clar. Nimănui nu îi va fi mai greu să se pocăiască decât ipocri-
ților. Ei s-au jucat atât de mult cu religia, încât inimile lor vi-
clene nici nu mai știu cum să se pocăiască. Ipocrizia este mai 
greu de vindecat decât nebunia. Abcesul din inima ipocritu-
lui rareori mai poate fi purjat. Cei care sunt vinovați de o as-
tfel de ipocrizie, să se teamă și să tremure. Starea lor este păcă-
toasă și tristă. Ea este păcătoasă pentru că ei nu primesc cre-
dința cu dorință sinceră, ci cu scopuri ascunse. Ei nu o iubesc, 
ci doar o pretind. Starea lor este de două ori tristă.  

În primul rând, pentru că această artă a înșelăciunii nu 
poate să dureze mult. Acela care doar flutură un steag al sfin-
țeniei, dar nu are bogăția harului în inimă, va fi zdrobit în fi-
nal! În al doilea rând, pentru că mânia lui Dumnezeu va cădea 
mai greu asupra ipocriților. Ei Îl dezonorează mai mult pe 
Dumnezeu și leapădă numele bun al Evangheliei. De aceea, 
Domnul rezervă cele mai mortale săgeți în tolba Sa pentru a 
le azvârli către ei. Dacă păgânii sunt condamnați, ipocriții vor 
fi dublu condamnați. Iadul este numit locul ipocriților (Ma-
tei 24:51), ca și cum ar fi fost pregătit în principal pentru ei. 

(6) Pocăința este necesară și pentru poporul lui Dumne-
zeu, care beneficiază de lucrarea adevărată a harului. Ei tre-
buie să aducă jertfa zilnică de lacrimi. Antinomienii susțin că, 
atunci când cineva ajunge credincios, ar trebui să aibă o viață 
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ușoară, și că nu îi mai rămâne nimic de făcut decât să se bu-
cure. Da, mai au ceva de făcut, anume să se pocăiască. Pocă-
ința este un act continuu. Rezultatul întristării după voia lui 
Dumnezeu nu trebuie să se oprească decât la moarte. Iero-
nim, scriind o scrisoare către Laeta, îi spunea că viața ei tre-
buie să fie o viață a pocăinței. Pocăința este denumită răstig-
nirea firii pământești (Gal. 5:24), lucru care nu se face o sin-
gură dată, ci continuu, pe tot parcursul vieții. Nu sunt oare 
suficiente motive pentru care poporul lui Dumnezeu să se 
îmbăieze în lacrimi? „Dar voi nu sunteți vinovați înaintea 
Domnului, Dumnezeului vostru?” (2 Cron. 28:10). Nu ai 
oare păcate în viața ta zilnică? Chiar dacă ai fi un diamant, tot 
vei avea unele imperfecțiuni. Nu citim noi despre „netrebni-
cia copiilor Lui” că este „rușinea lor” (Deut. 32:5)? Cerce-
tează-ți inima cu lampa Cuvântului lui Dumnezeu, și vei ve-
dea că vei găsi acolo suficiente motive pentru pocăință! 

(a) Pocăiește-te de judecățile tale pripite. În loc să te rogi 
pentru alții, tu ești gata să dai un verdict asupra lor. Este ade-
vărat că sfinții vor judeca lumea (1 Cor. 6:2), dar așteaptă-ți 
momentul. Amintește-ți de avertismentul apostolului din 1 
Corinteni 4:5: „să nu judecați nimic înainte de vreme, până 
va veni Domnul” (1 Cor. 4:5). 

(b) Pocăiește-te de gândurile tale deșarte. Aceste gân-
duri se cuibăresc în mintea ta așa cum veneau muștele la 
curtea lui faraon (Exod 8:24). Ce sălbăticii se găsesc în imagi-
nația omului! Dacă Satana nu poate să îți posede trupul, el 
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pătrunde în imaginația ta. „Până când vei păstra gânduri ne-
legiuite în inima ta?” (Ier. 4:14). Un om se poate gândi la atât 
de multe lucruri rele, încât doar gândurile acestea să îl ducă în 
Iad. O, voi, sfinților, fiți smeriți și pocăiți-vă de această ușură-
tate din mințile voastre! 

(c) Pocăiește-te de ifosele tale deșarte. Este un lucru ciu-
dat că haina pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să ne acoperim 
rușinea ajunge să fie folosită de noi pentru a da la iveală mân-
dria! Cei evlavioși sunt îndemnați să nu se asemene acestei 
lumi (Rom. 12:2). Oamenii acestei lumi se laudă și găsesc 
mare plăcere în hainele lor. Totuși, cu toate aceste ifose, ei 
ajung să meargă în Iad. Orice ar face alții, tu nu-L jigni pe 
Dumnezeul tău (Osea 4:15). Apostolul Pavel a vorbit despre 
hainele pe care creștinii trebuie să le poarte: „cu rușine și sfi-
ală” (1 Tim. 2:9) și „împodobiți cu smerenie” (1 Petru 5:5). 

(d) Pocăiește-te de vremurile tale de îndepărtare de la 
har. „Ți-ai părăsit dragostea dintâi” (Apoc. 2:4). Creștine, cât 
de des este nivelul apei scăzut în sufletul tău! Cât de des vine 
răceala inimii asupra ta! Unde sunt acele flăcări de dragoste, 
acele înmuieri suave ale Duhului, pe care le-ai avut cândva? 
Mă tem că ele s-au topit de tot. O, pocăiește-te pentru că ți-ai 
părăsit dragostea dintâi! 

(e) Pocăiește-te pentru că nu ți-ai folosit talanții. Sănă-
tatea este un talant, averile un altul, abilitățile și inventivitatea 
un altul, iar Dumnezeu ți le-a încredințat pentru a le folosi 
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spre gloria Lui. El te-a trimis în această lume cum își trimite 
un negustor robul peste mări pentru a face comerț în contul 
lui – dar tu n-ai făcut binele pe care puteai să-l faci. Ai putea 
spune – „Doamne, polul tău a mai adus cinci poli” (Luca 
19:18)? O, plângi în fața mormântului unde ai ascuns talanții 
tăi! Fii îndurerat de faptul că atât de mult din viața ta n-ai trăit 
decât pentru a pierde vremea, că ți-ai umplut ceasurile de aur 
mai mult cu griji decât cu devoțiune. 

(f) Pocăiește-te că ai uitat de jurămintele tale sacre. Un 
jurământ este ca o funie care leagă sufletul omului de Dum-
nezeu (Num. 30:2). Creștine, n-ai folosit viața ta mai mult 
pentru lucruri mărunte de când ai devenit al Domnului? As-
tfel, prin încălcarea jurămintelor, ți-ai stricat pacea. Cu sigu-
ranță că acest lucru te cheamă la o vărsare proaspătă de la-
crimi. 

(g) Pocăiește-te pentru lipsa de reacție față de binecu-
vântările pe care le-ai primit. Ți-ai trăit toată viața pe baza 
harului fără plată. Ai fost copleșit cu îndurare, ca și cum ar fi 
fost un miracol continuu asupra ta. Dar unde este răspunsul 
tău de dragoste față de Dumnezeu? Atenienii aveau obiceiul 
să-i condamne pe oamenii nemulțumiți. Creștine, n-ar putea 
oare Dumnezeu să te condamne pentru lipsa ta de mulțu-
mire? „Îmi voi lua iarăși înapoi grâul la vremea lui, și mustul 
la vremea lui, și îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care 
i le dădusem” (Osea 2:9). 
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(h) Pocăiește-te de lumescul din viața ta. Când ți-ai fă-
cut mărturia credinței, păreai că vrei să te asemeni cu păsările 
paradisului, care zboară înalt și trăiesc hrănindu-se din roua 
cerului. Totuși, acum te văd lingând pământul precum șerpii! 
Baruc, un om bun, a fost confruntat cu această întrebare: „Și 
tu umbli după lucruri mari?” (Ier. 45:5) 

(i) Pocăiește-te de dezbinări. Acestea sunt ca o fisură în 
armura ta și îi fac pe alții să stea departe de credința adevărată. 
Fără îndoială, atunci când te separi de cei răi, te asemeni cu 
Hristos, care a fost „despărțit de păcătoși” (Evrei 7:26). Dar 
să se divizeze cei evlavioși între ei, și să se privească strâmb 
unul pe altul... – dacă am avea atâția ochi câte stele sunt pe 
cer, n-ar fi suficienți ca să deplângem acest lucru! Dezbinările 
eclipsează frumusețea bisericii și îi slăbesc puterea. Duhul lui 
Dumnezeu a fost vărsat în mai multe limbi de foc peste sfinți 
(F.A. 2:3) – dar diavolul și-a făcut loc să ne despartă inimile. 
Cu siguranță că acest lucru merită o ploaie de lacrimi! 

(j) Pocăiește-te de răutatea din lucrurile pe care le crezi 
sfinte în viața ta. Cât de adesea au înghețat serviciile de închi-
nare la adresa lui Dumnezeu din cauza formalismului și a 
mândriei? Am văzut în adunarea fraților mai multe pene de 
păun decât priviri de porumbel. Este trist ca îndatoririle evla-
vioase să fie împlinite pe o scenă a slavei deșarte. O, creștine, 
există o crustă groasă peste responsabilitățile tale, încât este de 
temut ca nu cumva puțină esență să se găsească în ele și care 
să fie primită de Dumnezeu. Iată, aici, lucrarea de pocăință – 
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aleargă după ce este mai bun. Iar ceea ce ar putea să facă valul 
de întristare să se înalțe mai sus, este să ne gândim că păcatele 
poporului lui Dumnezeu Îl provoacă mai mult decât păcatele 
altora (Deut. 32:19). Păcatele celor răi au străpuns coasta lui 
Hristos, dar păcatele celor credincioși străpung inima Lui! 
Păcatul lui Petru, fiind săvârșit în ciuda marii dragoste de care 
a beneficiat, a fost cel mai nedrept, și cel care i-a umplut obra-
jii de lacrimi: „gândindu-se la acest lucru, a început să plângă” 
(Marcu 14:72). 

POCĂINȚA ESTE NECESARĂ PENTRU TOATE PĂCATELE 

Haideți să ne smerim profund și să plângem înaintea 
Domnului pentru păcatul original. Am pierdut acea stare 
pură a sufletului, pe care o aveam odinioară. Natura noastră 
a fost viciată de corupție. Păcatul original s-a infuzat ca o 
otravă în întreaga ființă omenească, asemenea anghinarei de 
Ierusalim, care, oriunde este plantată, ajunge să invadeze tere-
nul. Nu pot exista naturi omenești mai rele în Iad decât avem 
noi aici! Inimile celor mai buni dintre oameni sunt asemenea 
celor de pe ștergarul lui Petru, unde existau o mulțime de lu-
cruri necurate (F.A. 10:12). Această corupție originală tre-
buie deplânsă cu amar pentru că, iată, nu suntem niciodată 
eliberați de ea. Ea este ca un izvor subteran care, chiar dacă nu 
se vede, totuși curge continuu. Pornirile păcatului nu se 
opresc decât odată cu bătăile inimii! Această depravare înnăs-
cută ne împiedică să avansăm în lucrurile spirituale: „Căci bi-
nele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac” (Rom. 7:19). 
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Păcatul original poate fi comparat cu acea scoică de 
care vorbește Pliniu, care se alipește de palele vaporului și care 
îl împiedică să navigheze. Păcatul atârnă greutăți de noi, așa 
încât să ne deplasăm lent spre Cer. O, această alipire ticăloasă 
a păcatului! Pavel a scuturat vipera care se agățase de mâna 
lui, aruncând-o în foc (F.A. 28:5) – dar noi nu putem scutura 
corupția originală din viețile noastre. Păcatul nu vine ca un 
oaspete, pentru o noapte, ci vine ca un locatar: „păcatul care 
locuiește în mine” (Rom. 7:17). Noi suntem ca aceia care au 
cancer în trupurile lor și care, chiar dacă schimbă aerul, își duc 
boala mai departe. Păcatul original este interminabil. Acest 
ocean nu poate fi golit. Chiar dacă păcătuim mult, totuși sto-
cul de păcat nu s-a diminuat cu nimic. Cu cât păcătuim mai 
mult, cu atât mai plini de păcat suntem. Corupția originală 
este asemenea untdelemnului acelei văduve, care se înmulțea 
cu atât mai mult cu cât era vărsat din vas. 

Un alt lucru care să ne zdrobească inima este că păcatul 
original se amestecă cu înseși roadele harului. Iată de ce încer-
cările noastre de a merge către Cer sunt atât de leneșe și de 
neputincioase. De ce nu acționează credința mai puternic, 
dacă nu pentru că este împotmolită de păcat? De ce nu arde 
mai curată dragostea noastră pentru Dumnezeu, dacă nu 
pentru că este împiedicată de pofte? Păcatul original se ames-
tecă cu harurile noastre. Așa cum plămânii slabi fac ca respi-
rația să fie neputincioasă, tot așa și păcatul original, după ce 
ne-a infectat inima, face ca respirația harurilor noastre să fie 
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foarte obosită. Iată, vedem multe lucruri în păcatul original 
care să ne provoace lacrimile. 

În mod special, haideți să ne deplângem corupția voin-
ței și a simțămintelor. Haideți să deplângem starea coruptă a 
voinței noastre. Voința este amestecată cu rău și nu urmează 
îndemnurile ce vin din gândirea sănătoasă. Voința manifestă 
un dezgust față de Dumnezeu, dar nu atât în ce privește fap-
tul că El este bun, pe cât că El este sfânt. Voința ar fi în stare 
să Îl înfrunte până la moarte pe Dumnezeu: „Ci voim să fa-
cem cum am spus cu gura noastră, și anume: să îi aducem tă-
mâie împărătesei cerului, și să-i turnăm jertfe de băutură, cum 
am făcut, noi și părinții noștri, împărații noștri și căpeteniile 
noastre, în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului” (Ier. 
44:17). Ce mare rană a căzut asupra voinței noastre! 

Haideți să ne deplângem corupția simțămintelor. Ele 
sunt îndepărtate de la obiectul ce le este destinat. Simțămin-
tele, asemenea unor săgeți strâmbe, își ratează ținta. La înce-
put, simțămintele erau ca niște aripi care îi ajutau pe părinții 
noștri să zboare la Dumnezeu. Acum, ele sunt ca niște greu-
tăți care ne trag tot mai departe de El. Haideți să deplângem 
înclinația păcătoasă a simțămintelor noastre. Dragostea noas-
tră este orientată către păcate și bucuria noastră către lucrurile 
create. Simțămintele noastre, asemenea nagâțului, se hrănesc 
cu excremente. Și nu este oare drept ca pe scena durerilor 
noastre să își facă loc și corupția simțămintelor noastre? Prin 
noi înșine, am căzut în ea, iar simțămintele noastre ne atrag 
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tot mai mult într-acolo. 

Haideți să punem la inimă păcatele făcute cu voia. Des-
pre acestea aș putea spune: „Cine își cunoaște greșelile?” (Ps. 
19:12). Ele sunt asemenea scânteilor dintr-un cuptor. Am pă-
cătuit cu ochii noștri, căci aceștia au fost canalele care ne-au 
dus la deșertăciune. Am păcătuit cu limbile noastre, căci au 
fost aprinse de patimă. Ce lucru facem oare, prin care să nu 
trădăm vreun păcat? Dacă ar fi să socotim toate aceste lucruri, 
ar fi mai multe decât picăturile din ocean. Haideți să ne po-
căim cu toată seriozitatea de păcatele noastre înaintea Dom-
nului.  
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5 
MOTIVE SERIOASE ÎN                    

FAVOAREA POCĂINȚEI 
 

Voi enumera în cele ce urmează câteva motive serioase 
în favoarea pocăinței, așa încât ele să conducă la o pocăință 
mai rapidă. 

ÎNTRISTAREA ȘI ÎNMUIEREA INIMII NE FAC POTRIVIȚI 
PENTRU ORICE ÎNDATORIRE SFÂNTĂ 

O bucată de plumb, atâta vreme cât este nemodelată, 
nu poate fi folosită la nimic. Totuși, când o topești, poți să o 
pui în orice formă, și o vei face de mare folos. Așa este și o 
inimă, care nu este bună de nimic atâta vreme cât stă împie-
trită în aluatul păcatului dar care, când este dizolvată prin po-
căință, devine utilă. O inimă înmuiată este potrivită pentru 
rugăciune. Atunci când inima lui Pavel s-a smerit, s-a înmuiat 
și „iată, el se roagă” (F.A. 9:11).  

O astfel de inimă este potrivită pentru ascultarea Cu-
vântului. Acesta lucrează acum în ea cu blândețe și delicatețe. 
Când inima lui Iosia a fost blândă, el s-a smerit pe sine și și-a 
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rupt hainele la auzirea cuvintelor Legii (2 Cron. 34:19). Ase-
menea unei bucăți de ceară care se topește, inima lui a fost 
gata să primească orice pecete a Cuvântului. O inimă moale 
este pregătită pentru a asculta. Când inima este asemenea me-
talului pus în cuptor, ea este maleabilă și ușor de modelat în 
orice formă: „Doamne, ce vrei să fac?” (F.A. 9:6). Un suflet 
care se pocăiește, se supune față de voia lui Dumnezeu și răs-
punde chemării Lui, așa cum ecoul răspunde unei voci. 

POCĂINȚA ESTE CU TOTUL ACCEPTABILĂ                                     
ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU 

Atunci când râul spiritual curge pentru a uda această 
grădină, inimile noastre devin asemenea Edenului, încântă-
toare înaintea lui Dumnezeu.  

Am citit că porumbeilor le place să stea în apropierea 
apelor. Cu siguranță că Duhul lui Dumnezeu, care S-a cobo-
rât în chip de porumbel, găsește mare încântare când ne vede 
scăldându-ne în apele pocăinței. Domnul nu cinstește nicio 
inimă cum o cinstește pe cea frântă: „Jertfele plăcute lui 
Dumnezeu sunt un duh zdrobit” (Ps. 51:17). Maria a stat 
plângând la picioarele lui Isus (Luca 7:38). Ea a adus două lu-
cruri la Hristos – parfumul pentru ungere și lacrimile, dar la-
crimile ei au fost mai bune decât acel parfum. Lacrimile sunt 
niște oratori mai puternici pentru a căpăta îndurare. Ele sunt 
tăcute, deși au ceva de spus: „Domnul a auzit glasul plângerii 
mele!” (Ps. 6:8). 
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POCĂINȚA VALIDEAZĂ SLUJIREA NOASTRĂ                                       
ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU 

Lucrurile asezonate cu ierburile amare ale întristării 
după voia lui Dumnezeu sunt ca o hrană savuroasă înaintea 
Lui. Ascultarea Cuvântului este bună când suntem străpunși 
în inimă (F.A. 2:37). 

Rugăciunea este plăcută înaintea lui Dumnezeu atunci 
când ea se înalță de pe altarul unei inimi zdrobite. Vameșul își 
lovea pieptul, spunând: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcă-
tosul”. Această rugăciune a străpuns cerurile, căci „mai de-
grabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât 
celălalt” (Luca 18:14). Nicio rugăciune nu ajunge la urechea 
lui Dumnezeu în afara aceleia care iese dintr-o inimă atinsă de 
simțământul păcatului. 

FĂRĂ POCĂINȚĂ, NIMIC NU NE VA FI DE AJUTOR 

Unii se laudă că au o mulțime de cunoștințe, dar la ce 
ar fi ele bune, în lipsa pocăinței? Este mai bine să dai morții 
un păcat, decât să înțelegi toate tainele religiei.  

Teoreticienii necurați nu fac altceva decât să se ase-
mene Satanei, care este deghizat într-un înger de lumină. 
Educația și o inimă rea sunt asemenea unei fețe frumoase, dar 
care are cancer în piept.  

Cunoașterea fără pocăință nu este decât o torță în 
mâna celor care-și luminează cu ea calea către Iad. 



106         DOCTRINA POCĂINȚEI  |  WATSON 

 

LACRIMILE DE POCĂINȚĂ SUNT DULCI 

Ele pot fi comparate cu mirul, care, deși este amar la 
gust, are un miros dulce și împrospătează sufletele. Astfel, 
chiar dacă este amară în ea însăși, pocăința este dulce în efec-
tele ei. Ea aduce pacea interioară. Sufletul omului nu este ni-
ciodată mai larg și mai fericit în interior decât atunci când se 
poate înmuia în blândețe. Cât de adesea ajung sfinții să 
plângă de bucurie! Termenul evreiesc pentru cuvântul „po-
căință” are sensul de „a primi mângâiere”. Nimeni nu poate 
fi atât de bucuros cum este cel ce se pocăiește! 

Se spune că lacrimile au patru trăsături: sunt fierbinți, 
umede, sărate și amare. Aceste lucruri sunt valide pentru lacri-
mile de pocăință. Ele sunt fierbinți, pentru a încălzi o conști-
ință înghețată. Sunt umede, pentru a înmuia o inimă împie-
trită. Sunt sărate, pentru a vindeca un suflet ce putrezește în 
păcat. Și sunt amare pentru a ne depărta de dragostea de lume. 
Și aș putea să adaug o a cincea trăsătură. Ele sunt dulci, prin 
faptul că fac ca inima să sară în sus de bucurie în interiorul ei: 
„întristarea voastră se va preface în bucurie” (Ioan 16:20). 
„Niște întristați, și totdeauna suntem veseli” (2 Cor. 6:10). 

Augustin spunea: „Fie ca omul să plângă pentru păca-
tele lui și să se bucure pentru acest plâns”. Lacrimile sunt cea 
mai dulce hrană. David, cel ce plânsese cu amar în poporul 
Israel, a fost un cântăreț suav al aceluiași popor. Întristările 
celui ce se pocăiește sunt asemenea întristărilor unei femei 
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care naște: „Femeia, când este în durerile nașterii, se întris-
tează, pentru că i-a sosit ceasul; dar după ce a născut pruncul, 
nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut 
un om pe lume” (Ioan 16:21). Așadar, întristările păcătoșilor 
smeriți atrag harul peste ei, și ce bucurie au când se naște acest 
copil! 

ODATĂ CE TE POCĂIEȘTI DE PĂCATE,                                
VEI GĂSI ÎNDURARE 

Maria Magdalena, o mare păcătoasă, a căpătat îndurare 
atunci când a spălat picioarele lui Hristos cu lacrimile ei. Pen-
tru unii dintre evreii care se învoiseră și participaseră la răstig-
nirea lui Hristos, la pocăința lor, însăși sângele pe care l-au văr-
sat a fost un balsam suveran pentru vindecarea lor! „De vor fi 
păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de 
vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1:18). În gre-
cește, cuvântul purpură este „dibasson”, pentru că este „de 
două ori îmbibat”. Dar, chiar dacă păcatele noastre ar fi roșii 
precum purpura, îndurarea lui Dumnezeu le poate spăla. 
Acest lucru le poate aduce mângâiere acelora pe care ticăloșia 
păcatelor lor îi descurajează împingându-i să creadă că nu mai 
există îndurare și nădejde pentru ei. Da, la întoarcerea lor seri-
oasă la Dumnezeu, păcatele lor vor fi alungate și spălate! 

„O, dar păcatele mele sunt peste măsură de păcătoase!” 
Atunci nu le face mai mari prin a nu te pocăi. Pocăința dez-
rădăcinează păcatul și îl face să se usuce, ba chiar să fie ca și 
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cum n-ar fi existat vreodată. „O, dar eu am căzut din nou în 
păcat după iertarea mea, și cu siguranță că nu mai există în-
durare pentru mine!” Copiii lui Dumnezeu au căzut în ace-
lași păcat: Avraam a mințit de două ori; Lot a făcut incest de 
două ori; Asa, un rege bun, a păcătuit de două ori punându-
și încrederea în oameni, iar Petru s-a lepădat de două ori da-
torită fricii date de firea pământească (Matei 26:70; Gal. 
2:12). Dar, pentru mângâierea acelora care au căzut în păcat 
de mai multe ori, dacă ei se vor pocăi cu adevărat, va fi înălțat 
un steag alb ale îndurării în tabăra lor. 

Hristos ne poruncește să îl iertăm pe fratele care ne-a 
greșit într-o singură zi de 77 de ori, dacă acesta se pocăiește 
(Matei 18:22). Dacă Domnul ne îndeamnă să facem acest lu-
cru între noi, nu va fi El oare mai dispus să ne ierte, dacă ne 
pocăim? Ce este îndurarea noastră iertătoare, prin compara-
ție cu a Lui? Spun aceste lucruri nu pentru a-l încuraja pe 
vreun păcătos care nu se pocăiește, ci pentru a-l mângâia pe 
acel păcătos disperat, care se gândește că în zadar s-ar pocăi și 
că îndurarea nu mai este disponibilă pentru el. 

POCĂINȚA ESTE POARTA CĂTRE                                                 
BINECUVÂNTĂRILE SPIRITUALE 

Ea ne ajută pentru a ne îmbogăți cu har. Ea face ca de-
șertul să înflorească de trandafiri. Ea face sufletul asemenea 
câmpiilor Egiptului după revărsarea Nilului, care înfloreau și 
rodeau din plin. Florile harului nu cresc mai bine decât după 
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o ploaie a lacrimilor de pocăință! Pocăința aduce cunoștința: 
„ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este 
luată” (2 Cor. 3:16). Vălul ignoranței care stătea peste ochii 
evreilor poate fi dat la o parte prin pocăință. Pocăința aprinde 
dragostea. Lacrimile Mariei Magdalena au demonstrat cât de 
mult iubea ea (Luca 7:47). Dumnezeu păstrează aceste iz-
voare de întristare în suflet, pentru a uda cu ele roada Duhu-
lui (Gal. 5:22). 

POCĂINȚA PRODUCE BINECUVÂNTĂRI TEMPORALE 

Profetul Ioel, îndemnându-și poporul la pocăință, 
aduce înaintea acestuia făgăduința lucrurilor bune din această 
lume. „Sfâșiați-vă inimile nu hainele, și întoarceți-vă la Dom-
nul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndu-
rare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și-i pare rău de re-
lele pe care le trimite... Domnul a răspuns, și a zis poporului 
Său: ‚Iată, vă trimit grâu, must și untdelemn proaspăt...’” (Ioel 
2:13, 19). Atunci când punem apă în pompă, ea va transporta 
doar apă, dar când punem apa lacrimilor de pocăință în vasul 
lui Dumnezeu, aceasta va produce vin. Păcatul aduce bleste-
mul peste roadele pământului: „Semănați mult, și strângeți pu-
țin” (Hag. 1:6), dar pocăința face ca rodia să îmbobocească și 
ca vița să înflorească în toată bogăția ei. Umple burduful lui 
Dumnezeu, și El va umple sufletul tău! „Vei fi așezat iarăși la 
locul tău, dacă te vei întoarce la Cel Atotputernic, dacă depăr-
tezi fărădelegea din cortul tău” (Iov 22:23). Pocăința este o în-
toarcere la Dumnezeu, și aduce o recoltă bogată. 
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POCĂINȚA ALUNGĂ JUDECĂȚILE CE VIN PESTE O ȚARĂ 

Când Dumnezeu decide să distrugă o națiune, păcăto-
sul care se pocăiește își întinde mâna, așa cum a făcut îngerul 
cu Avraam (Gen. 22:12). Pocăința ninivenilor L-a determi-
nat pe Dumnezeu să renunțe la planurile Sale: „Dumnezeu a 
văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. 
Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l 
facă, și nu l-a făcut” (Iona 3:10).  

O pocăință manifestată inclusiv în lucrurile exterioare a 
stins și a ținut mânia departe. Ahab s-a vândut pe sine pentru a 
lucra fărădelegea dar, când a postit și și-a sfâșiat hainele, Dum-
nezeu i-a spus lui Ilie: „nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții 
lui” (1 Împ. 21:29). Dacă sfâșierea hainelor a ținut judecata de-
parte de acea națiune, ce va face oare sfâșierea inimii? 

POCĂINȚA PRODUCE BUCURIE ÎN CERURI 

Îngerii petrec în ceruri: „este bucurie înaintea îngerilor 
lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește” 
(Luca 15:10). Așa cum lauda este melodia Cerului, pocăința 
este bucuria lui. Atunci când oamenii ignoră oferta mântuirii 
și stau încremeniți în păcat, acest lucru îi încântă pe diavoli. 
Dar când un suflet este adus acasă la Hristos, prin pocăință, 
acest lucru produce bucurie printre îngeri. 

COSTUL PĂCATULUI PENTRU HRISTOS 

Când luăm seama la cât de mult L-au costat păcatele 
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noastre pe Hristos, acest lucru poate face ca lacrimi să curgă 
din ochii noștri. Hristos este numit Stânca (1 Cor. 10:4). 
Când mâinile Lui au fost străpunse de cuie și când sulița a 
intrat în coasta Sa, această Stâncă a fost lovită, și din ea a curs 
apă amestecată cu sânge. Hristos a îndurat toate acestea pen-
tru noi: „Unsul va fi stârpit, și nu va avea nimic” (Dan. 9:26).  

Noi am mușcat din măr, dar El a băut din oțet și pelin. 
Noi am păcătuit în orice privință, iar El a sângerat din orice venă!  

Am putea privi oare cu ochi uscați la Mântuitorul nos-
tru care a suferit? Nu ne va părea rău de acele păcate care L-
au făcut pe Hristos un Om al suferinței? Să nu producă la-
crimi în noi acele nelegiuiri care au stors sânge din Hristos? 
Să ne mai jucăm cu păcatul și să răscolim astfel rănile lui Hris-
tos? O, dacă am răstigni chiar acum păcatele noastre prin po-
căință! Evreii i-a spus lui Pilat: „Dacă îi dai drumul omului 
acestuia, nu ești prieten cu Cezarul” (Ioan 19:12). Tot așa, 
dacă nu ne lepădăm de păcatele noastre și dacă nu le crucifi-
căm – nu suntem prietenii lui Hristos. 

SCOPUL TUTUROR SUFERINȚELOR 

Iată care este scopul tuturor suferințelor pe care Dum-
nezeu le trimite, fie că este vorba de boală în trupurile noastre 
sau pierderi în averile noastre – să ne trezim din păcatele noas-
tre și să curgă din noi apele pocăinței. De ce Și-a condus 
Dumnezeu poporul în acel marș prin pustie, printre șerpi în-
focați, dacă nu ca să-i smerească (Deut. 8:2)? De ce l-a smerit 
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atât de mult pe Manase, schimbându-i coroana de aur în că-
tușe de fier, dacă nu ca să îl învețe pocăința? „Când a fost la 
strâmtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, și s-a sme-
rit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugă-
ciuni; și Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cere-
rile... Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu” (2 
Cron. 33:12-13). Una dintre cele mai bune modalități de a 
vindeca un om de letargia lui este să-l arunci în foc. Tot așa, 
când un om este împietrit și conștiința lui este letargică, pen-
tru a-l vindeca de această boală, Dumnezeu îl pune în situații 
extreme și aduce nenorociri arzătoare asupra lui, așa încât să-
l trezească din siguranța de sine și să-l facă să se întoarcă la El 
prin pocăință. 

ZILELE SUSPINELOR NOASTRE                                                   
SE VOR SFÂRȘI ÎN CURÂND 

După câteva sezoane ploioase din ochii noștri, vom 
avea parte de o vreme strălucitoare, clară și perpetuă! Hristos 
va aduce un ștergar pentru a îndepărta lacrimile poporului 
Său: „Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor” (Apoc. 
7:17). Creștine, în curând te vei îmbrăca în hainele laudei. Vei 
schimba sacul și cenușa pe roba cea imaculată. În loc de sus-
pine, vei avea biruințe. În loc de dureri, vei cânta imnuri. În 
loc de apele lacrimilor, vei bea din apa vieții! Plânsul porum-
belului va fi de domeniul trecutului, căci atunci va răsări trilul 
păsărilor. Acest lucru mă conduce la următorul punct. 
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RĂSPLATA FERICITĂ ȘI GLORIOASĂ                                           
CARE VINE DUPĂ POCĂINȚĂ 

„Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați fă-
cut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit: 
viața veșnică” (Rom. 6:22). Frunzele și rădăcina smochinului 
sunt amare, dar fructul lui este dulce. Pocăința pare amară 
pentru firea pământească, dar, iată, rodul viei este dulce – vi-
ața veșnică. Turcii își imaginează că, după această viață, vor 
avea parte de un paradis al plăcerilor, unde mâncăruri extra-
ordinare vor fi servite, unde vor avea parte de aur din abun-
dență, de haine de purpură și mătase, și unde îngerii le vor 
aduce vinul roșu în cupe de argint și pe platouri de aur. Iată 
un rai al plăcerilor. Dar în adevăratul Paradis al lui Dumnezeu 
există încântări uluitoare și acolo sunt servite mâncăruri rare. 
„Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, 
și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile, pe care le-a 
pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Cor. 2:9). 
Dumnezeu îi va duce pe pocăiții Lui din casa plângerii în sala 
de nuntă. Nu vor vedea nimic altceva acolo decât slavă. Nu 
vor auzi nimic altceva decât muzică. Nu vor găsi niciun fel de 
boală, decât că se vor îmbolnăvi de dragoste. Acolo vor fi sfin-
țenia fără pată și bucurii de negrăit. Atunci, sfinții vor uita de 
orele lor solitare și se vor alipi de Dumnezeu, îmbăindu-se în 
râuri de plăceri divine! 

O, creștine, ce sunt îndatoririle tale, comparate cu re-
compensa mântuirii? Ce disproporție infinită se găsește între 
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pocăință și slavă?  

În Roma exista o zi de sărbătoare, când oamenii obiș-
nuiau să-și încoroneze fântânile, dar Dumnezeu îi va înco-
rona pe cei care au fost izvoare de lacrimi. Cine n-ar dori să 
stea pentru o scurtă vreme în casa plângerii, ca să intre în po-
sesia slavei care i-a pus pe Petru și Ioan într-o stare de fericire 
deosebită, chiar dacă ei au văzut într-un fel umbrit schimba-
rea la față a Mântuitorului! (Matei 17).  

Această răsplată a harului este peste măsură de mare în-
cât, chiar dacă am avea parte de o licărire de slavă care să ni se 
descopere aici, ar trebui să fim îndemnați constant la răbdare, 
pentru a rămâne mulțumiți să trăim o singură secundă în plus 
pe acest pământ.  

O, pocăință binecuvântată, să avem parte de puțin în-
tuneric aici, ca să primim mai apoi lumina aceea măreață, și să 
gustăm puțin din fundul cupei amare, pentru a căpăta mierea 
cea dulce din ceruri! 

RĂUTATEA NEPOCĂINȚEI 

O inimă împietrită este cea mai rea dintre toate. Ea este 
numită inimă de piatră (Ezec. 36:26). Dacă ar fi de fier, ar pu-
tea fi înmuiată în cuptor, dar dacă pui o piatră în foc, aceasta 
nu se va topi, ci mai degrabă va zbura în fața ta. Nepocăința 
este un păcat care Îl întristează pe Hristos: „mâhnit de împie-
trirea inimii lor” (Marcu 3:5). Ceea ce îl jignește cel mai mult 
pe un medic nu este atât boala, pe cât refuzul pacientului de 
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a lua medicamentul vindecător. Ceea ce Îl insultă și Îl jignește 
pe Hristos nu sunt atât păcatele pe care le-am comis, pe cât 
faptul că refuzăm remediul pocăinței pe care El îl prescrie. 
Această atitudine a agravat păcatul Izabelei: „I-am dat vreme 
să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!” 
(Apoc. 2:21). 

O inimă împietrită nu acceptă nimic care să o impresi-
oneze. O, ce plagă trebuie să fie o inimă încăpățânată! Inima 
lui Faraon s-a transformat în piatră, căci era mai rea decât 
apele care s-au transformat în sânge.  

David a avut de ales între trei judecăți – ciuma, sabia și 
foametea – dar ar fi ales-o pe oricare dintre ele, ba chiar pe 
toate, în loc să-și împietrească inima. Un păcătos care nu se 
pocăiește nu mai poate fi atras nici de îndemnuri, și nici înfri-
coșat de suferințe. Cei care nu vor plânge asemenea lui Petru, 
vor suferi asemenea lui Iuda! O inimă de piatră este ca o nico-
vală, pe care ciocanul dreptății lui Dumnezeu va lovi pentru 
toată veșnicia! 

VINE ZIUA JUDECĂȚII 

Iată argumentul apostolului: „Dumnezeu... le porun-
cește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 
pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după drep-
tate” (F.A. 17:30-31). Există ceva în Ziua Judecății care va 
face ca până și o inimă de piatră să sângereze. Va continua 
omul să fure, când judecătorul este cu ochii asupra lui? Va 
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continua păcătosul în păcatele lui, când Ziua Judecății este 
atât de aproape? Așa cum nu-ți vei putea apăra și justifica pă-
catul, tot așa nu îl vei mai putea ascunde. Ce te vei face când 
toate păcatele tale vor fi scrise în cartea lui Dumnezeu și gra-
vate apoi pe fruntea ta! O, îngrozitoare zi va fi aceea când 
Domnul Isus Hristos va fi îmbrăcat în roba judecății Sale, și 
când îi va spune păcătosului: „Vino în față! Răspunde față de 
acuzația adusă împotriva ta! Ce poți spune despre toate bles-
temele tale, despre toate curviile tale și despre nepocăința ta 
disperată?” O, ce uimire și ce teroare îl vor umple atunci pe 
păcătos! Apoi, după convingerea sa de păcat, acesta va auzi 
sentința aceea tristă: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în 
focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui!” 
(Matei 25:41).  

Cine nu s-ar pocăi atunci de păcatele sale? Cel ce nu s-
a pocăit de păcate, va ajunge să se pocăiască de nebunia lui! 
Dacă știm că va veni o astfel de vreme, când Dumnezeu îi va 
judeca pe oameni pentru nelegiuirile lor – cât de mult ar tre-
bui ca acest lucru să ne îndemne la pocăință! Sufletul ce se 
pocăiește își va ridica privirea în Ziua de Apoi cu mângâiere și 
liniște, arătând achitarea lui – scrisă pe mâna Judecătorului!  
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6 
ÎNDEMNURI LA                                    

POCĂINȚĂ GRABNICĂ 
 

Cea de-a doua parte a îndemnurilor mele se îndreaptă 
către încurajarea oamenilor la pocăință imediată: „Dumne-
zeu... le poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni 
să se pocăiască” (F.A. 17:30). Domnul nu vrea să I se aducă 
vreun rod de toamnă târzie. Dumnezeu îi iubește pe pocăiții 
timpurii, care I se consacră din primăvara și roua vieții. Lacri-
mile timpurii, asemenea perlelor care se nasc din roua dimi-
neții, sunt mult mai frumoase. O, nu rezerva rămășițele vieții 
tale de la bătrânețe pentru El, ca nu cumva și El să rezerve 
fundul cupei mâniei Sale pentru tine! Fii grabnic în pocăința 
ta, așa cum vrei ca Dumnezeu să fie în îndurările Lui față de 
tine: „porunca împăratului era grabnică” (1 Sam. 21:8). De 
aceea, pocăința cere o atitudine grabnică din partea noastră. 

Nouă ne este natural să amânăm și să lăsăm deoparte 
pocăința. Noi spunem asemenea lui Hagai: „N-a venit încă 
vremea” (Hag. 1:2). Niciun om nu este atât de rău ca acela 
care își propune și intenționează să se pocăiască, dar care 
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amână atât de mult încât, în final, toate scopurile și intențiile 
lui se vor dovedi zadarnice! Mulți dintre cei ce se află acum în 
Iad își propuseseră cândva să se pocăiască! 

Satana face tot ce poate ca să-i țină pe oameni departe 
de pocăință. Când el vede că ei încep să se gândească serios la 
pocăință, îi îndeamnă să mai aștepte puțin. „Dacă acest trădă-
tor, păcatul, trebuie să moară”, zice Satana, „lasă-l să moară 
încetul cu încetul”. Astfel, Satana caută de fapt să ia apărarea 
păcatului, așa încât să nu fie dat morții imediat. În final, oa-
menii ajung să amâne atât de mult pocăința, încât moartea îi 
surprinde cu lucrarea de pocăință nefăcută! De aceea, aș vrea 
să aduc înaintea ta câteva argumente solide pentru a te în-
demna la pocăință grabnică: 

ACUM ESTE MOMENTUL POCĂINȚEI, ȘI ORICE LUCRU 
BUN ESTE FĂCUT LA TIMPUL LUI.  

„Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este 
ziua mântuirii” (2 Cor. 6:2). Dumnezeu are acum dorința de 
a-Și arăta îndurarea față de cel pocăit. El are mâna deschisă. 
Împărații pun deoparte zile pentru iertarea celor vinovați. 
Acum este momentul iertării și al vindecării pentru sufletele 
noastre. Dumnezeu flutură acum steagul alb și dorește să facă 
pace cu păcătoșii. La încoronarea lui, ca act al regalității sale, 
orice prinț dăruiește bani, le proclamă iertare unora, și umple 
cănile cu vin. Dumnezeu iartă acum și făgăduiește acum ier-
tarea păcătoșilor care se pocăiesc. Acum este momentul când 
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curge vin din vasul Evangheliei. Acum este vremea potrivită. 
De aceea, vino acum și împacă-te cu Dumnezeu. Leapădă-te 
acum de fărădelegile tale prin pocăință. Este un act de înțe-
lepciune să acționezi la timpul potrivit. Țăranul se folosește 
de vremea bună pentru a semăna ogorul lui. Acum este mo-
mentul însămânțării pentru sufletele noastre. 

CU CÂT TE POCĂIEȘTI MAI DEVREME, CU ATÂT VA TRE-
BUI SĂ DAI SOCOTEALĂ PENTRU MAI PUȚINE PĂCATE.  

Pe patul de moarte al unui păcătos bătrân, unde con-
știința începe să se trezească, îl vei auzi strigând: „Toate păca-
tele mele vechi vin asupra mea, bântuindu-mi patul morții 
asemenea multor duhuri rele, și nu am iertarea! Iată-l pe Sa-
tana, care era odată ispititorul meu, devenind acum acuzato-
rul meu – și n-am niciun avocat! Voi merge de acum înaintea 
tronului de judecată a lui Dumnezeu, unde îmi voi primi con-
damnarea finală!” O, groaznic trebuie să fie cazul acestui om! 
El se găsește în Iad chiar înainte să-i vină ceasul! Dar tu, care 
te pocăiești grabnic de păcatele tale, iată care este privilegiul 
tău – vei avea mai puține lucruri pentru care să dai socoteală. 
Fără îndoială, aș vrea să-ți spun că nu va trebui să răspunzi 
pentru nimic, căci Hristos va da socoteală în locul tău. Jude-
cătorul tău va fi Avocatul tău (1 Ioan 2:2). „Tată”, va spune 
Hristos atunci, „iată-l pe unul care a fost mare păcătos, și to-
tuși un păcătos cu inima zdrobită. Dacă el datorează ceva 
dreptății Tale, pune totul în socoteala Mea!” 
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CU CÂT TE POCĂIEȘTI MAI DEVREME, CU ATÂT MAI 
MULTĂ SLAVĂ ÎI POȚI ADUCE LUI DUMNEZEU.  

Scopul vieții noastre este să fim folositori în generația 
noastră. Mai bine să ne pierdem viețile, decât scopul pentru 
care existăm. Cei convertiți târziu, care și-au luat leafa vreme 
de mulți ani din mâna diavolului, nu se mai află în capacitatea 
de a face prea mult lucru în via Domnului.  

Tâlharul de pe cruce nu mai putea face acea slujire pen-
tru Dumnezeu pe care Pavel a făcut-o. Dar, dacă ne întoar-
cem devreme de la păcat, Îi dăm lui Dumnezeu primele roade 
ale vieților noastre. Noi cheltuim și ne cheltuim pentru Hris-
tos. Cu cât facem mai multă lucrare pentru Dumnezeu, cu 
atât mai dornici vom fi să murim, și cu atâta va fi mai dulce 
moartea noastră.  

Acela care a trudit din greu este cu atât mai dornic să 
își plece seara capul pe patul de odihnă. Cei care L-au onorat 
pe Dumnezeu cu întreaga lor viață, vor dormi cu atât mai li-
niștiți în mormânt!  

Cu cât lucrăm mai mult pentru Dumnezeu, cu atât 
mai mare va fi răsplata noastră. Acela care a câștigat zece bani 
cu singurul său talant, Hristos nu doar că îl va lăuda, ci îl va și 
înălța: „Bine, rob bun; fiindcă ai fost credincios în puține lu-
cruri, primește cârmuirea a zece cetăți” (Luca 19:17). Printr-
o pocăință târzie, chiar dacă nu ne pierdem coroana, o vom 
face mai ușoară. 
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ESTE UN LUCRU PERICULOS SĂ AMÂNI POCĂINȚA. 

Este periculos, dacă ne uităm la ce este păcatul. Păcatul 
este o otravă, și este periculos să lași otrava să rămână îndelung 
în trup. Păcatul este ca o rană. Dacă rana nu este tratată de-
vreme, ea ucide. Tot așa, dacă păcatul nu este eliminat prin 
pocăință, el spurcă și condamnă conștiința! De ce să iubești 
să locuiești în corturile răutății? Acești oameni se află sub pu-
terea Satanei (F.A. 26:18), și este periculos să rămâi îndelung 
în tabăra vrăjmașului. 

Este periculos să amâni pocăința pentru că, pe cât vei 
continua mai mult în păcat, pe atât mai grea vei vedea că este 
lucrarea pocăinței. Amânarea întărește păcatul și împietrește 
inima, dând-o pe deplin în posesia diavolului. Un copac 
poate fi smuls ușor din rădăcină când este tânăr, dar atunci 
când și-a înfipt rădăcinile adânc în pământ, o masă mare de 
oameni n-ar putea să-l înlăture. Este dificil să scoți păcatul 
atunci când este bine înrădăcinat. Cu cât îngheață mai mult 
apa, cu atât este mai greu s-o zdrobești. Cu cât se împietrește 
omul în păcat, cu atât mai greu va fi ca inima lui să fie zdro-
bită. Cu cât amâni orice luptă cu nelegiuirea, cu atât te poți 
aștepta ca loviturile ei împotriva nașterii din nou să fie mai 
puternice. Când păcatul s-a înfășurat de multe ori asupra ini-
mii, nu este deloc ușor ca ea să se scuture de acesta. Păcatul 
vine la un păcătos asemenea fratelui mai mare care a venit la 
tatăl său: „Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani, și nicio-
dată nu ți-am călcat porunca” (Luca 15:29), și să nu-l lepezi 
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acum? Ce, să mă pocăiesc la bătrânețe, după ce m-am com-
plăcut în atâtea plăceri? Privește la felul cum păcatul ajunge 
să fie un obicei, și cum se transformă în petele leopardului 
(Ier, 13:23). Este amăgitor și periculos să amâni pocăința, 
pentru că există trei zile care pot expira foarte curând: 

(1) Ziua Evangheliei. Aceasta este o zi senină și suavă, 
dar trece repede. Ierusalimul și-a avut ziua lui, dar a ratat-o: 
„Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi” (Luca 19:42). Bise-
ricile din Asia și-au avut zilele Evangheliei dar, în final, sfeșni-
cele de aur le-au fost luate. Ar fi o vreme tristă pentru Anglia 
să-și vadă gloria îndepărtată. Cu ce inimi am putea să urmăm 
Evanghelia în mormânt? Să pierzi Evanghelia este cu mult 
mai rău decât să-ți pierzi libertatea. „Îl apucă bătrânețea, și el 
nu-și dă seama” (Osea 7:9). Nu voi spune că soarele Evanghe-
liei a apus în țara noastră, dar sunt sigur că se află după un 
nor. „Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi” (Matei 
21:43). De aceea, este periculos să amâni pocăința, ca nu 
cumva ziua Evangheliei să plece, și descoperirea să înceteze. 

(2) Ziua harului poate expira pentru oameni. Ce va fi 
când va veni vremea ca Dumnezeu să spună că mijloacele ha-
rului nu mai aduc niciun bine, că rânduielile vor fi „un pân-
tece, care să nască înainte de vreme și țâțe seci” (Osea 9:14)? 
Nu ar fi trist să amâni pocăința până în momentul când un 
astfel de decret va fi dat? Este adevărat, niciun om nu poate 
spune cu precizie că ziua harului este de domeniul trecutului 
pentru el, dar iată, există două semne utile, prin intermediul 
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cărora ne putem teme de acest lucru: 

(a) Când conștiința și-a încheiat predicarea. Conștiința 
este un predicator în inima omului. Uneori ea convinge, alte-
ori mustră. Ea spune, așa cum Natan i-a spus lui David: „Tu 
ești omul acesta!” (2 Sam. 12:7). Dar oamenii întemnițează 
acest predicator, iar Dumnezeu îi spune apoi conștiinței: 
„cine este întinat, să se întineze și mai departe” (Apoc. 22:10-
11). Acesta este un semn fatal care arată că ziua harului acelui 
om a trecut. 

(b) Când o persoană se află într-o stare de letargie spi-
rituală, încât nimic nu va funcționa și nimic nu-l va mișca. 
Există „peste voi un duh de adormire” (Isaia 29:10). Acesta 
este un semn trist că ziua harului lui a trecut. Cât de periculos 
este, așadar, să amâni pocăința când ziua harului ar putea să 
expire în curând! 

(3) Zilele vieții omului pot expira oricând. Ce siguranță 
avem că vom mai trăi o singură zi? Noi mărșăluim rapid către 
sfârșitul nostru în această lume. Ieșim curând de pe scenă. Vi-
ața noastră este ca o lumânare, care în curând se topește. Viața 
omului este comparată cu floarea de pe câmp, care se usucă 
mai repede ca iarba (Ps. 103:15). „Doamne, spune-mi care 
este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să 
știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de 
mână, și viața mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om 
este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Da, omul umblă 



124         DOCTRINA POCĂINȚEI  |  WATSON 

 

ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori, și nu știe 
cine le va lua” (Ps. 39:4-6). Viața nu este decât o umbră care 
zboară. Trupul este asemenea unui vas umplut cu puțin aer. 
Boala zdrobește acest vas, și moartea scoate aerul din el. O, cât 
de curând se schimbă scena! Multe fecioare s-au îmbrăcat în 
aceeași zi în rochii de nuntă, și în aceeași zi în haina de înmor-
mântare! Cât de periculos este să amâni pocăința când moar-
tea ar putea să te prindă atât de neașteptat în ghearele ei! 

Nu spune că te vei pocăi mâine. Amintește-ți de vorbele 
lui Aquinas: „Dumnezeu, care îl iartă pe cel ce se pocăiește, n-
a promis să-i dea ziua de mâine pentru a se pocăi”. Am citit 
despre Archias cum, bând din cupele lui, i-a fost trimisă o scri-
soare și i s-a cerut s-o citească imediat, căci era o treabă serioasă, 
iar el a răspuns „mă voi ocupa de lucrurile serioase mâine”, iar 
a doua zi avea să fie ucis. Astfel, în timp ce oamenii se gândesc 
să tot înșire firul de ață, moartea vine și îl taie. Olav Magnus 
observa cum păsările din Norvegia zboară mai repede decât pă-
sările din orice altă țară. Dar asta nu se datora faptului că aripile 
lor erau mai iuți sau mai lungi decât ale altora, ci instinctului 
natural care le spunea că zilele climei prielnice erau foarte 
scurte, așa încât ele se grăbeau la cuiburile lor înainte de căderea 
nopții. Tot așa, cunoscând scurtimea vieților noastre și cât de 
repede putem fi vizitați de moarte, ar trebui să alergăm cu atât 
mai repede către Cer pe aripile pocăinței! 

Dar unii vor spune că ei nu se tem de o moarte neaștep-
tată și că se vor pocăi pe patul morții. Nu-mi place o pocăință 
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pe patul de moarte. Acela care își va risca mântuirea chiar și 
pentru câteva minute, se expune unui risc disperat de mare. 
Tu, cel care amâni pocăința până crezi că vei ajunge pe patul 
morții, răspunde-ți la aceste patru întrebări: 

(a) Cum vei ști că vei avea timp să te pocăiești? Moartea 
nu-ți dă întotdeauna avertisment prin vreo boală îndelungă. 
Unii sunt cuprinși în brațele ei dintr-o dată. Ce te vei face 
dacă Dumnezeu ți-ar trimite chiar acum un sol care să te 
cheme să-ți predai viața? 

(b) Să presupunem că ai trece printr-o vreme de boală 
– cum vei ști că te vei însănătoși? Mulți ajung la demență pe 
patul de moarte. 

(c) Să zicem că ai fi cu mintea sănătoasă – totuși cum 
vei ști că mintea ta va fi într-o astfel de stare încât să-ți poți 
face lucrarea pocăinței? Boala ajunge să descompună atât de 
mult trupul și mintea, încât nimeni n-ar putea să ajungă să se 
îngrijească de sufletul lui în astfel de vreme. În boală, omul 
ajunge rareori să fie hotărât să facă pace cu Dumnezeu! Apos-
tolul spunea: „Este vreunul printre voi bolnav? Să-i cheme pe 
prezbiterii Bisericii; și să se roage pentru el” (Iacov 5:14). El nu 
spune, să se roage – ci să-i cheme pe prezbiteri, ca ei să se roage 
pentru el. Un om bolnav este foarte nepregătit să se roage sau 
să se pocăiască. Mai degrabă el va strica această lucrare prin 
boala lui. Când trupul este bolnav, sufletul are nevoie de aju-
tor în devoțiunea sa. Pe patul de boală, omul este mai pregătit 
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să manifeste nerăbdare decât pocăință. Citim că, la vărsarea 
celei de-a patra urgii, când Dumnezeu i-a lovit pe locuitorii 
pământului cu foc, aceștia „au hulit Numele Dumnezeului 
care are stăpânire peste aceste urgii, și nu s-au pocăit ca să-I 
dea slavă” (Apoc. 16:9). Astfel, când Domnul revarsă urgia 
Lui și lovește trupul cu febră, păcătosul este mai degrabă ten-
tat să blasfemieze decât să se pocăiască! 

(d) Cum știi tu, cel care amâni totul privind sufletul 
tău pentru patul morții – cum știi că Dumnezeu îți va da toc-
mai în acel moment harul să te pocăiești? De obicei, Domnul 
ia aminte la ignorarea pocăinței în vremea când omul este să-
nătos, și o pedepsește cu împietrirea inimii în vremea când 
acesta ajunge bolnav. În viața ta, tu ai respins Duhul lui Dum-
nezeu — de unde știi că El va veni mai târziu, la chemarea ta? 
Tu nu te-ai folosit de primul anotimp, și poate că nu vei vedea 
niciodată un alt vânt de primăvară din partea Duhului. Dacă 
iei aminte la toate acestea, ai face bine să te grăbești cu pocă-
ința. Nu lăsa prea mult pentru patul morții. „Caută de vino 
înainte de iarnă” (2 Tim. 4:21). Vine curând o iarnă a bolii și 
a morții. De aceea, grăbește-te și pocăiește-te! Fă-ți lucrarea 
înaintea iernii. „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți 
inimile” (Evrei 3:7-8).  
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7 
CERCETAREA POCĂINȚEI 

 

Dacă cineva spune că s-a pocăit, mi-aș dori ca acea per-
soană să se cerceteze cu seriozitate folosind cele șapte rezultate 
ale pocăinței, pe care apostolul le enumeră în 2 Corinteni 
7:11:  

„Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia 
lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Și ce cu-
vinte de dezvinovățire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorință 
aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă!” 

DEVOTAMENT 

Termenul din limba greacă are sensul unei sârguințe 
caracterizată de preocupare, sau a unei respingeri atente a tu-
turor ispitelor de a păcătui. Adevăratul penitent fuge de pă-
cat, așa cum Moise a fugit de șarpe (Exod 4:3). 

APĂRARE 

Termenul original este cel de apologie. Sensul este 
acesta: chiar dacă suntem foarte atenți, totuși, prin puterea 
ispitei, putem aluneca în păcat. În acest caz, sufletul pocăit 
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nu va lăsa păcatul să stea nederanjat în conștiința lui, ci se va 
judeca singur pentru păcatele sale. El își varsă lacrimile înain-
tea Domnului. El imploră îndurarea în Numele lui Hristos și 
nu abandonează niciodată rugăciunea până nu a căpătat ier-
tarea. Astfel, el este izbăvit de vinovăție în conștiința lui și ca-
pabil acum să se apere împotriva Satanei. 

INDIGNARE 

Cel care se pocăiește de păcate are un duh care se ridică 
împotriva lor, așa cum sângele cuiva se umflă la vederea aceluia 
pe care îl urăște de moarte. Indignarea față de păcat este stârnită 
în inima pocăitului. Penitentul se află în luptă cu propria per-
soană. David se numește prost și dobitoc (Ps. 73:22). Dumne-
zeu nu găsește niciodată plăcere mai mare în noi ca atunci când 
ne împotrivim păcatului în inimile noastre. 

TEAMĂ 

O inimă sensibilă este întotdeauna o inimă care tre-
mură. Penitentul simte amărăciunea păcatului. Această vi-
espe l-a înțepat, iar acum, având nădejdea că Dumnezeu este 
împăcat, se teme să se apropie de păcat.  

Sufletul pocăit este plin de teamă. El este temător ca nu 
cumva să piardă favoarea lui Dumnezeu, care este mai bună 
decât viața. El se teme ca nu cumva, din lipsa sârguinței, să 
rateze mântuirea. El se teme ca nu cumva, după ce inima lui 
a fost înmuiată, apele pocăinței să o înghețe în așa fel încât să 
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fie împietrit din nou în păcat. „Ferice de omul care se teme 
necontenit” (Prov. 28:14). Păcătosul este asemenea leviata-
nului, care nu are frică de nimeni (Iov 41:33), dar o persoană 
care se pocăiește se teme și nu continuă în păcat. O persoană 
care nu este părtașă harului, păcătuiește, dar nu se teme. 

DORINȚĂ VEHEMENTĂ 

Așa cum sosul acru ne ascute apetitul, tot așa ierburile 
amare ale pocăinței ne ascut dorința. Dar ce anume dorește 
cel pocăit? El dorește mai multă putere împotriva păcatului 
și să fie eliberat de el. Este adevărat, el a scăpat din mâinile Sa-
tanei, dar umblarea lui în această lume este ca a unui prizonier 
care a evadat din închisoare cu o cătușă agățată de piciorul 
său. El nu poate umbla pe căile lui Dumnezeu cu atâta liber-
tate și rapiditate cât și-ar dori. De aceea, el tânjește ca aceste 
cătușe ale păcatului să îi fie date jos. El vrea să fie eliberat de 
corupția sufletului. El strigă alături de Pavel, „Cine mă va eli-
bera de acest trup de moarte?” (Rom. 7:24). Pe scurt, el do-
rește să fie cu Hristos, și să își centreze toate dorințele în El. 

RÂVNĂ 

Dorința și zelul se potrivesc să fie puse alături pentru a 
arăta că adevărata dorință se manifestă printr-o străduință 
plină de râvnă. Cât de puternic se străduiește pocăitul în lu-
crurile care țin de mântuire! Cât de hotărât să avântă el către 
Împărăția cerurilor (Matei 11:12)! Zelul trezește dorința 
după slavă. Atunci când se confruntă cu dificultăți, râvna este 
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întărită prin opoziție și calcă în picioare pericolele. Zelul face 
un suflet pocăit să persiste în întristarea care este după voia 
lui Dumnezeu, împotriva tuturor descurajărilor și a piedici-
lor de orice fel. Râvna îl face pe om să se depășească pe sine, 
spre slava lui Dumnezeu. Înainte de convertirea lui, Pavel era 
nebun în pornirea lui împotriva sfinților (F.A. 26:11). După 
convertire, el a fost considerat nebun de dragul lui Hristos: 
„Pavele, ești nebun!” (F.A. 26:24) – dar aici avem de-a face cu 
râvnă, nu cu nebunie. Râvna animă spiritul și acțiunea. Ea dă 
naștere credinței fierbinți, care este ca focul aruncat asupra 
jertfei (Rom. 12:11). După cum frica este ca o funie pentru 
păcat, tot așa zelul este ca un bici pentru acțiune. 

DORINȚA DE DREPTATE [REVANȘĂ – LIT.] 

Un pocăit adevărat își tratează păcatele cu o ură sfântă. 
El caută moartea lor așa cum Samson s-a răzbunat pe Filisteni 
pentru cei doi ochi ai săi (Jud. 16:28). El își folosește păcatele 
așa cum iudeii L-au tratat pe Hristos. Le dă să bea oțet și bă-
utură amară. Își crucifică poftele (Gal. 5:24). Un adevărat co-
pil al lui Dumnezeu caută să se răzbune cel mai mult pe acele 
păcate care L-au dezonorat cel mai tare. Cranmer, care se fo-
losea de mâna dreaptă pentru a scrie articole papistașe, s-a răz-
bunat pe acest lucru, căci, când a fost martirizat, și-a întins 
prima dată spre foc aceeași mână dreaptă. Prin păcat, David 
și-a spurcat patul dar, după aceea, l-a udat cu lacrimi de pocă-
ință. Israel a păcătuit prin idolatrie, dar mai apoi le-au oferit 
idolilor lor o lecție de ocară: „Veți socoti ca spurcate argintul 
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care vă acopere idolii și aurul cu care sunt poleite chipurile 
turnate” (Isaia 30:22). 

Maria Magdalena a păcătuit cu ochii ei prin priviri cu 
poftă, iar acum s-a revanșat tot folosindu-se de ochi, spălând 
picioarele lui Hristos cu lacrimile ei. Ea păcătuise cu părul ei 
când l-a folosit spre a-i atrage pe bărbați în curviile ei, dar acum 
l-a folosit ștergând picioarele Domnului Isus cu el. Mai întâi, 
femeile israelite s-au îmbrăcat după moda vremii și au abuzat 
de oglinzile lor pentru a crește în mândrie, dar mai apoi, răzbu-
nându-se și manifestând râvnă, și-au oferit oglinzile spre a fi fo-
losite în slujire la cortul lui Dumnezeu (Exod 38:8). La fel și cei 
care, în trecut, erau atrași, prin curiozitate, pătrunzând în lu-
mea artelor și a magiei dar, odată ce s-au pocăit, și-au adus căr-
țile și, în semn de răzbunare, le-au ars (F.A. 19:19). 

Acestea sunt roadele și produsele binecuvântate ale po-
căinței. Dacă putem descoperi aceste lucruri în sufletele noas-
tre, am ajuns la acea pocăință de care nu ne va părea rău ni-
ciodată (2 Cor. 7:10). 

UN AVERTISMENT NECESAR 

Cei care v-ați pocăit cu seriozitate de păcatele voastre, 
aș vrea să vă vorbesc prin a vă adresa un avertisment. Chiar 
dacă pocăința este atât de necesară și un lucru minunat, așa 
cum ați auzit, luați aminte să nu îți atribui prea multă greu-
tate pocăinței. Papistașii se fac vinovați de o dublă eroare: 

(1) Ei fac din pocăință un sacrament. Hristos n-a făcut 
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niciodată acest lucru. Și cine ar putea institui sacramente, 
dacă nu Acela care le atribuie virtute? 

(2) Papistașii îi atașează merite pocăinței. Ei spun că 
pocăința merită iertarea. Aceasta este o eroare gravă. Fără în-
doială, pocăința ne face potriviți pentru îndurarea lui Dum-
nezeu. Așa cum plugul, când desțelenește pământul, îl face 
pregătit pentru sămânță, tot așa și inima, când este zdrobită 
prin pocăință, este pregătită pentru iertarea păcatelor, dar 
meritele nu stau în pocăință. Dumnezeu nu ne va mântui fără 
pocăință, dar nici datorită ei. Da, eu recunosc că lacrimile de 
pocăință sunt prețioase. Ele sunt, așa cum spunea Grigorie, 
„grăsimea jertfei”; cum spunea Basil, „medicamentul sufletu-
lui”; sau ca Bernard, „vinul îngerilor”. Totuși, lacrimile nu ne 
aduc merite în ce privește iertarea de păcat. Doar sângele lui 
Hristos poate să aibă merite în vederea iertării. Noi Îi suntem 
plăcuți lui Dumnezeu prin pocăință, dar nu merităm iertarea 
datorită ei. A ne pune încrederea în pocăința noastră ar în-
semna să facem din ea un mântuitor. Chiar dacă pocăința ne 
ajută să purjăm murdăria păcatului din noi, totuși sângele lui 
Hristos este ceea ce spală vinovăția păcatului. De aceea, nu 
idolatriza pocăința! Nu te odihni pe faptul că inima ta a plâns 
din cauza păcatului, ci mai degrabă pe faptul că Mântuitorul 
tău a fost rănit pentru păcatele tale. După ce ai plâns și ți-ai 
vărsat lacrimile, spune-ți aceasta: „Doamne Isuse, spală lacri-
mile mele în sângele Tău! 
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8 
MÂNGÂIERE PENTRU                    
CEL CE SE POCĂIEȘTE 

 

Aș dori ca, în rândurile următoare, să spun câteva cu-
vinte de mângâiere. Creștine, ți-a dat Dumnezeu o inimă care 
se pocăiește? Atunci ia aminte la următoarele trei lucruri, spre 
mângâierea ta veșnică: 

PĂCATELE TALE SUNT IERTATE 

Iertarea păcatelor aduce cu ea binecuvântarea (Psalmii 
32:1). Pe cine iartă Dumnezeu, El îl încununează. „El îți iartă 
toate fărădelegile tale... El te încununează cu bunătate și în-
durare” (Ps. 103:3-4). O stare de pocăință este o stare de om 
iertat. Hristos i-a spus acelei femei care plângea: „Păcatele ei, 
care sunt multe, sunt iertate” (Luca 7:47). Iertările sunt ca 
niște peceți puse pe niște inimi moi. O, tu, cel pentru care 
ochii au fost o fântână, un izvor care a plâns pentru păcat – 
coasta lui Hristos va fi pentru tine o fântână, un izvor care îți 
va spăla păcatul! (Zah. 1:31) Te-ai pocăit? Dumnezeu te pri-
vește ca și cum n-ai fi săvârșit vreodată ceva rău. Dumnezeu 
îți devine un Prieten, un Tată. El va aduce acum cea mai bună 
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robă și o va așeza pe tine. Dumnezeu este acum liniștit față de 
tine și, asemenea tatălui fiului risipitor, te va îmbrățișa și te va 
săruta. În Scriptură, păcatul este comparat cu un nor (Isaia 
44:22). Imediat ce acest nor este risipit prin pocăință, dragos-
tea iertătoare va străluci ca soarele. După pocăința lui, Pavel a 
căpătat îndurare (1 Tim. 1:16). Când inima deschide un izvor 
de pocăință, un fluviu de îndurare se revarsă din ceruri! 

DUMNEZEU EMITE UN ACT AL UITĂRII 

El uită la fel cum iartă. „Nu-Mi voi mai aduce aminte 
de păcatul lor” (Ier. 31:34). Ai fost smerit prin pocăință? 
Domnul nu te va mai necăji cu păcatele tale din trecut. După 
ce Petru a plâns, nu citim că Hristos l-ar mai fi mustrat pentru 
lepădarea de El. Dumnezeu a aruncat păcatele tale în străfun-
dul mării (Mica 7:19). Cum? Nu ca pe o scândură, ci ca pe o 
greutate de plumb. Dumnezeu nu le va mai ține socoteala 
într-un fel juridic. Atunci când iartă, Dumnezeu este ca un 
creditor care șterge datoria din cartea sa (Isaia 43:25). Unii se 
întreabă dacă păcatele celor evlavioși vor fi menționate în 
Ziua de Apoi. Domnul a spus că nu-Și va mai aminti aceste 
păcate, că le șterge cu totul, așa că, dacă păcatele lor vor mai fi 
menționate, acest lucru nu va fi spre rănirea lor, căci cartea cu 
datorii este dată uitării. 

CONȘTIINȚA ÎȚI VA VORBI DE PACE ACUM 

O, ce muzică frumoasă trebuie să fie cea a unei conști-
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ințe curate! Conștiința se transformă într-un paradis, și creș-
tinul poate să se plimbe acolo în liniște și să miroasă florile 
bucuriei (2 Cor. 1:12). Păcătosul care se pocăiește poate 
merge la Dumnezeu cu îndrăzneală în rugăciunile lui, și poate 
privi la El nu ca la un Judecător, ci ca la un Tată. El este „năs-
cut din Dumnezeu” și deci moștenitor al unei împărății 
(Luca 6:20). El este înconjurat de făgăduințe. Nici nu va fi 
nevoit să scuture pomul făgăduințelor, că roadele lui vor că-
dea imediat. 

În concluzie, pocăitul adevărat poate privi moartea în 
față cu mângâiere. Viața lui a fost o viață de lacrimi, dar acum, 
la moarte, toate lacrimile lui vor fi șterse! Moartea nu va fi 
pentru el un mijloc de distrugere, ci unul de eliberare din tem-
niță. Astfel, poți vedea ce mângâieri deosebite le aparțin pă-
cătoșilor care se pocăiesc. Luther spunea că, înainte de con-
vertirea lui, nu putea să îndure acel cuvânt amar – „pocăința” 
– dar după aceea a găsit multă dulceață în el.  

  



 



137 

9 
PIEDICI ÎN CALEA                              

POCĂINȚEI 
 

Înainte de a enumera mijloacele de ajutor în practicarea 
pocăinței, aș dori să dau la o parte piedicile. Într-un oraș mare, 
atunci când îți lipsește apa, cauți să identifici cauza, pentru a 
vedea dacă nu cumva conductele s-au spart ori s-au blocat, așa 
încât curentul de apă este împiedicat să înainteze. În mod ase-
mănător, când apa pocăinței nu curge, chiar dacă avem con-
ductele poruncilor, va trebui să vedem care este cauza. Care 
este piedica ce stă în calea revărsării acestor ape ale pocăinței? 
Eu cred că există zece impedimente în calea practicării pocă-
inței, și le voi prezenta în acest capitol. 

LIPSA CONȘTIENTIZĂRII NEVOII DE POCĂINȚĂ 

Oamenii Îi mulțumesc lui Dumnezeu că le merge bine, 
dar nu știu niciun lucru de care ar trebui să se pocăiască: „Tu 
zici: sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic” 
(Apoc. 3:17). Acela care nu știe să existe vreo boală în trup, nu 
va accepta să ia medicamentele prescrise. Acesta este un păcat 
amăgitor, căci el nu doar că ne face bolnavi, ci ne anulează și 
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simțurile. Când Domnul îi îndemna pe oameni să se întoarcă 
la El, aceștia răspundeau cu încăpățânare: „De ce trebuie să ne 
întoarcem?” (Mal. 3:7, cf. lit.). Așadar, când Dumnezeu îi 
cheamă pe oameni la pocăință, ei spun: „De ce să ne pocăim?” 
Ei nu știu să fi făcut vreun lucru rău. Cu siguranță că nu există 
o boală mai gravă decât aceea care nu este conștientizată. 

IMPRESIA CĂ POCĂINȚA ESTE UN LUCRU UȘOR 

Oamenii cred că pocăința constă din a spune doar câ-
teva rugăciuni, poate un suspin, sau expresia „Doamne, ai 
milă!”, și totul se rezolvă. Această greșeală a ușurătății în gân-
dire cu privire la pocăință este o mare piedică în calea practi-
cării ei. Acel lucru care îl face pe om îndrăzneț și aventuros în 
păcat, trebuie să fie unul care îi împiedică pocăința. Această 
idee îl face pe om să fie curajos în practicarea păcatului. Pes-
carul poate să-și arunce momeala cât de departe dorește, după 
care să tragă firul înapoi. În mod asemănător, când omul 
crede că se poate aventura în păcat atât cât dorește și că apoi, 
prin pocăință, poate să își revină când găsește plăcere, acest 
lucru îl face curajos în nelegiuire. Dar, pentru a îndepărta 
această falsă idee că pocăința este ușoară, gândește-te la urmă-
toarele lucruri: 

(1) Un om rău are asupra lui un munte de vinovăție, mo-
tiv pentru care ar fi oare ușor să se ridice cu o astfel de greutate 
asupra lui? Este oare mântuirea căpătată într-un fel simplist? 
Poate un om să sară din păcate direct în Rai, fără pocăință? 
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Poate el să sară din armata diavolului direct în sânul lui 
Avraam? 

(2) Chiar dacă toată puterea dintr-un păcătos ar fi fo-
losită împotriva pocăinței, ea tot nu este ușoară. Toate trăsătu-
rile omului firesc își dau mâna cu păcatul: „Degeaba, nu! Căci 
iubesc dumnezeii străini, și vreau să merg după ei” (Ier. 2:25). 
Păcătosul mai degrabă este dispus să-L piardă pe Hristos și 
Raiul, decât să-și abandoneze poftele! Nici măcar moartea, 
care îl desparte pe bărbat de soția lui, nu îl desparte pe omul 
rău de păcatele lui. Este oare ușor să te pocăiești? Îngerul a 
rostogolit piatra de la mormânt, dar nu un înger, ci Dumne-
zeu însuși este singurul care poate rostogoli piatra de pe inima 
omului! 

PREZUMȚIA CĂ DUMNEZEU ARE DOAR                                               
GÂNDURI BUNE FAȚĂ DE TINE 

Mulți sug otravă din această floare dulceagă. Hristos, 
care a venit în lume pentru mântuirea păcătoșilor (1 Tim. 
1:15) este, din nefericire, prilejul pierzării multor oameni. 
Chiar dacă pentru cei aleși, El este „pâinea vieții”, pentru cel 
rău El este o „piatră de poticnire” (1 Petru 2:8). Pentru unii, 
sângele Lui este un vin dulce, în timp ce pentru alții este ca 
apele de la Mara. Unii sunt înmuiați de acest Soare al nepri-
hănirii (Mal. 4:2), în timp ce alții sunt împietriți. Unul spune, 
„O, Hristos a murit, El a făcut totul pentru mine, motiv pen-
tru care pot sta liniștit, nu trebuie să fac nimic”. Astfel, acești 
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oameni își consumă moartea din însăși copacul vieții și cu 
Mântuitorul înaintea ochilor lor. 

Așa se poate spune și despre îndurarea lui Dumnezeu. 
Din nefericire, ea este cauza pierzării multora. Datorită îndu-
rării lui Dumnezeu, oamenii își imaginează că pot continua 
în păcat. Ar putea oare supușii unui rege să se răzvrătească în 
continuare, dacă văd că regele îi tratează cu clemență? Psal-
mistul spune: „Dar la Tine este iertare, ca să fii temut” (Ps. 
130:4) – nu ca noi să trăim în păcat. Pot oamenii să se aștepte 
la îndurarea lui Dumnezeu prin a stârni judecata Lui? Cu 
greu ar putea Dumnezeu să le arate îndurare celor care păcă-
tuiesc pentru ca harul Lui să se înmulțească. „Ce vom zice 
dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulțească harul? Nicide-
cum!” (Rom. 6:1-2). 

ÎNCLINAȚIA SPRE INDIFERENȚĂ 

Deși pocăința este prezentată ca un lucru dificil, care 
cere multă trudă, oamenii stau atât de nepăsători față de ea. 
Ei mai degrabă ar dormi până ar ajunge în Iad, decât să plângă 
până la Cer! „Leneșul își ascunde mâna în sân” (Prov. 19:24, 
cf. lit.). Acesta nu se va trudi să-și lovească pieptul. Mulți ar 
prefera să piardă Raiul, decât să implore iertarea, stârnind 
apele pocăinței. Dacă nu putem avea parte de această lume 
fără trudă și sârguință, cum ne imaginăm că vom avea parte 
de acea lume cu mult mai bună? Lenea este cancerul sufletu-
lui: „Lenea te cufundă într-un somn adânc” (Prov. 19:15). 
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În nebunia lor, poeții spuneau că, după ce l-a aruncat 
pe Argus în somn și i-a închis ochii cu o mână vrăjită, Mercur 
l-a și ucis. După ce Satana îi adoarme pe oameni în lenevie 
prin vrăjitoriile lui, el îi distruge. Unii spun că, atunci când 
crocodilul doarme cu gura deschisă, șobolanul indian intră în 
stomacul lui și îi mănâncă măruntaiele. Tot așa, oamenii sunt 
devorați atunci când dorm în aparentă siguranță. 

PLĂCEREA ÎNȘELĂTOARE A PĂCATULUI 

„Au găsit plăcere în nelegiuire” (2 Tes. 2:12). Păcatul 
este o băutură dulce, dar amestecată cu multă otravă. Păcăto-
sul se gândește că există unele pericole în consumul păcatului, 
dacă acolo sunt și bucurii, așa încât pericolul nu-l mai îngro-
zește atât de mult pe cât îl vrăjește fericirea. Plato spunea că 
dragostea de păcat este un mare demon. Atunci când îți gă-
sești bucurie în păcat, acel lucru îți împietrește inima. Pocă-
ința adevărată trebuie să fie caracterizată de o durere cauzată 
de păcat, dar cum poate cineva să simtă durere pentru lucruri 
pe care le iubește? Acela care găsește plăcere în păcat cu greu 
se va ruga împotriva lui. Inima lui este atât de vrăjită de păcat, 
încât îi este frică să-l părăsească prea curând. Samson s-a jucat 
cu frumusețea Dalilei, și poalele ei s-au dovedit a fi mormân-
tul lui. Când un om rostogolește nelegiuirea în viața lui așa 
cum rostogolește o bomboană sub limbă, acest lucru îl infa-
tuează chiar dacă este garanția morții lui. Fericirea în păcat 
este ca o frânghie de cânepă. Oare nu se va dovedi ea ucigă-
toare în final? (2 Sam. 2:26)? 
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GÂNDUL CĂ POCĂINȚA ÎȚI VA RĂPI FERICIREA 

Aceasta este o eroare. Ea nu-ți va ucide bucuria, ci ți-o 
va rafina și va îndepărta zgura otrăvită a păcatului. Ce este 
toată bucuria pământească? Ea nu este decât o nebunie plă-
cută, dar temporară. Fericirea pământească este ca un râset fă-
țarnic. La poalele ei stă întristarea. Asemenea bățului magici-
anului, ea se transformă imediat într-un șarpe. Prin contrast, 
pocăința după voia lui Dumnezeu este asemenea leului lui 
Samson, care avea miere înăuntrul lui. 

Împărăția lui Dumnezeu este și ea bucurie, dar bucurie 
în neprihănire (Rom. 14:17). Nimeni nu este cu adevărat bu-
curos ca acela ce se pocăiește. Untdelemnul bucuriei este tur-
nat din plin în inima zdrobită! „Să le dau celor întristați din 
Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un 
untdelemn de bucurie în locul plânsului” (Isaia 61:3).  

Pe câmpiile de lângă Palermo cresc o mulțime de trestii, 
în care se găsește un suc dulce din care se fabrică zahărul. Tot 
așa, într-o inimă pocăită, care este ca o trestie frântă, crește bu-
curia dulce a Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu transformă 
apele lacrimilor în sucul viei – care înveselește inima. Cine să se 
bucure, dacă nu sufletul care se pocăiește? El este moștenitor 
al tuturor făgăduințelor, și să nu fie acesta un motiv de bucu-
rie? Dumnezeu locuiește într-o inimă frântă – să nu fie oare 
bucurii acolo? „Eu sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să învio-
rez duhurile smerite, și să îmbărbătez inimile zdrobite” (Isaia 
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57:15). Pentru cel credincios, pocăința nu îndepărtează mu-
zica, ci o pune pe o octavă înaltă și o face mai dulce. 

DEPRESIA 

Păcătosul spune: „Este în zadar să mă apropii de pocă-
ință, căci păcatele mele sunt așa de mari, încât nu poate exista 
nădejde pentru mine”. „Întoarceți-vă fiecare de la calea voas-
tră cea rea, îndreptați-vă umbletele și faptele! Dar ei zic: ,De-
geaba’!” (Ier. 18:11-12). Păcatele noastre sunt ca niște munți 
– cum vor fi aruncați acești munți în mare? Acolo unde ne-
credința ilustrează păcatul în culorile lui sângerii și pe Dum-
nezeu în roba Lui de Judecător – sufletul ar prefera mai de-
grabă să fugă departe, decât să alerge la El. Dar acest lucru este 
unul periculos. Păcatele noastre au nevoie de îndurare, însă 
disperarea alungă mila. Ea aruncă la pământ căldura sângelui 
lui Hristos. Iuda a fost condamnat nu atât pentru trădarea și 
crima lui, ci pentru că n-a avut încredere în îndurarea lui 
Dumnezeu, și acesta a fost lucrul care l-a distrus. De ce să hră-
nim gânduri atât de negative despre Dumnezeu? El are sim-
țăminte de dragoste față de păcătoșii care se pocăiesc (Ioel 
2:13). Mila se bucură în dreptate. Mânia lui Dumnezeu nu 
este atât de fierbinte încât mila Lui să nu o stingă și nici atât 
de ascuțită, încât îndurarea Lui să nu o tocească. Dumnezeu 
socotește că mila este gloria Sa (Exod 33:18-19). 

Noi înșine vărsăm câteva picături de milă față de alți 
oameni, dar Dumnezeu este „Părintele îndurărilor” (2 Cor. 
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1:3), care dă naștere oricărei îndurări care se găsește în noi. El 
este Dumnezeul compasiunii și al blândeții. Nici nu începem 
bine să ne deplângem păcatele, că se și înmoaie inima lui 
Dumnezeu. Nici nu apucăm să vărsăm bine primele lacrimi, 
că mâna mângâietoare a lui Dumnezeu se și deschide față de 
noi (Osea 11:8). Atunci să nu spui că nu există nădejde. Lea-
pădă armatele păcatelor tale, și Dumnezeu va suna retragerea 
judecăților Lui. Ține minte că păcate mari au fost înghițite în 
marea compasiunii infinite a lui Dumnezeu. Manase a făcut 
ca străzile să fie pline de sânge și totuși, când ochii i s-au um-
plut de lacrimi, ca un izvor, Dumnezeu Și-a arătat îndurarea. 

SPERANȚA CĂ POȚI PĂCĂTUI FĂRĂ A FI PEDEPSIT 

Oamenii se flatează în păcat, gândindu-se că Dumne-
zeu, care i-a scutit atâta vreme, nu intenționează să-i pedep-
sească vreodată. De aceea, ei își imaginează că, întrucât jude-
cata n-a venit asupra lor, „cu siguranță nu va mai veni vreo-
dată”. „El zice în inima lui: ‚Dumnezeu uită! Își ascunde Fața 
și în veac nu va vedea!’” (Ps. 10:11). Domnul este, fără îndo-
ială, îndelung răbdător față de păcătoși și vrea, prin răbdarea 
Lui, să-i atragă la pocăință, dar iată care este ticăloșia lor: nu 
se pocăiesc, pentru că ei cred că Dumnezeu a uitat să-i pedep-
sească. Amintește-ți că timpul răbdării se va epuiza în curând.  

Va veni o vreme când Dumnezeu va spune: „Duhul 
Meu nu va rămâne pururea în om” (Gen. 6:3). Un creditor ar 
putea să-și amâne datornicul, dar amânarea nu îl va scuza pe 
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acesta de datorie. Dumnezeu ia seama la cât de mult a stat 
clepsidra timpului Său în așteptare: „I-am dat vreme să se po-
căiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!” (Apoc. 2:21). 
Izabela a adăugat nepocăința la imoralitatea ei, și ce a urmat? 
„Iată că am s-o arunc bolnavă în pat” (Apoc. 2:22), nu un pat 
de plăcere, ci un pat de chinuri, unde va fi torturată în ticălo-
șia ei. Cu cât se încordează mai îndelung săgeata lui Dumne-
zeu, cu atât mai adâncă va fi rana pe care o va produce! Păca-
tele săvârșite împotriva răbdării lui Dumnezeu vor face ca Ia-
dul unui om să fie cu atât mai fierbinte. 

FRICA DE BATJOCURILE OAMENILOR 

„Dacă mă pocăiesc, mă voi expune batjocurilor din par-
tea oamenilor”. Păgânii pot spune: „când te dedici studiului 
înțelepciunii, pregătește-te pentru criticile și sarcasmul altora”. 

 Dar gândește-te bine cine sunt cei care te vor batjocori. 
Ei sunt cei ignoranți cu privire la Dumnezeu și nebuni spiri-
tual. De ce să te necăjești când te batjocoresc nebunii? Cine 
ia seama la râsul unui descreierat? Pentru ce te batjocoresc cei 
răi? Pentru că te pocăiești? Tu te achiți de responsabilitatea 
ta. Leagă batjocurile lor ca pe o coroană deasupra capului tău. 
Este mai bine să te batjocorească oamenii pentru că te pocă-
iești, decât să te condamne Dumnezeu pentru că nu faci asta! 
Dacă nu poți tolera o batjocură pentru credința adevărată, să 
nu pretinzi niciodată că ești creștin. Luther spunea: „Un creș-
tin este un om răstignit”. Suferința este motto-ul sfântului. 
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Dar ce sunt batjocurile? Ele nu sunt decât niște așchii sărite 
din cruce, mai degrabă predispuse să fie disprețuite decât să 
fie puse la inimă! 

DRAGOSTEA DE LUME 

Când te uiți că inimile celor ce-l ascultau pe Ezechiel 
umblau după lăcomie, nu este de mirare că aceștia erau împi-
etriți în răzvrătirea lor (Ezec. 33:31). Lumea ocupă atât de 
mult din timpul oamenilor și captivează simțămintele lor atât 
de intens, încât ei nu se pot pocăi. Mai degrabă sunt dornici 
să pună aur în sacii lor, decât lacrimi în burduful lui Dumne-
zeu! Mulți oameni nici nu iau aminte la pocăință, căci ei sunt 
mai preocupați de plug și de desțelenirea ogorului decât de 
zdrobirea pământului împietrit al inimilor lor.  

Spinii îneacă Cuvântul. Citim despre cei care au fost 
invitați la nunta lui Hristos că L-au refuzat cu scuze lumești. 
„Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovă-
țească. Cel dintâi i-a zis: ,Am cumpărat un ogor, și trebuie să 
mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierți’. Un altul a zis: ,Am cum-
părat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc: iartă-mă, te 
rog’. Un altul a zis: ,Tocmai acum m-am însurat, și de aceea 
nu pot veni’” (Luca 14:18-20). 

Ferma și afacerea ocupă atât de mult din timpul oame-
nilor, încât nu mai găsesc nicio secundă pentru a se îngriji de 
sufletele lor. Greutățile lor de aur împiedică lacrimile lor de 



CAPITOLUL 9  147 

 

argint. Există o iarbă în Sardinia, precum balsamul, care pro-
voacă moartea râzând dacă este consumată în exces. O astfel 
de iarbă, mai bine spus buruiană, este lumea, dacă oamenii 
mănâncă în exces din ea, căci, în loc să moară pocăindu-se, 
vor muri răzând. 

Acestea sunt obstacolele față de pocăință ce trebuie în-
depărtate, așa încât curentul ei să nu fie împiedicat. 
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10 
MIJLOACE CĂTRE                             

POCĂINȚĂ 
 

CERCETAREA SERIOASĂ 

Primul mijloc care duce la pocăință este cercetarea seri-
oasă a stării propriei persoane: „Mă gândesc la căile mele, și 
îmi îndrept picioarele spre învățăturile Tale” (Ps. 119:59). 
Când și-a venit în fire, fiul risipitor și-a analizat cu seriozitate 
viața depravată, apoi s-a pocăit. Când s-a gândit la cuvintele 
lui Hristos, Petru a plâns. Există anumite lucruri care, dacă 
sunt bine cântărite, vor constitui mijloace care să frângă viața 
noastră de păcat. 

În primul rând, să ne gândim cu seriozitate ce este pă-
catul, și cu siguranță că există suficient rău în el ca să ne facă 
să ne pocăim. În păcat se pot regăsi cel puțin următoarele 20 
de lucruri rele: 

(1) Păcatul ne desparte de Dumnezeu (Ier. 2:5). Dum-
nezeu este binele suprem, iar binecuvântarea noastră ține de 
unirea cu El. Dar păcatul, asemenea unei frânghii puternice, 
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ne îndepărtează inima de Dumnezeu. Păcătosul se desparte 
de Dumnezeu. El se îndepărtează de Hristos și de îndurare. 
Fiecare pas făcut înainte în păcat este un pas înapoi față de 
Dumnezeu: „L-au părăsit pe Domnul, L-au disprețuit pe 
Sfântul lui Israel. I-au întors spatele” (Isaia 1:4). Cu cât se în-
depărtează cineva de soare, cu atât se apropie mai mult de în-
tuneric. Cu cât merge sufletul mai departe de Dumnezeu, cu 
atât se apropie mai mult de pierzare. 

(2) Păcatul înseamnă să mergi contrar voii lui Dumne-
zeu (Lev. 26:27). Același cuvânt din limba ebraică semnifică 
atât a comite păcat cât și a te răzvrăti. Păcatul este împotrivi-
tor lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este de un fel, păcatul va 
fi cu totul opus acelui lucru. Păcatul lovește în însăși ființa lui 
Dumnezeu. Dacă ar sta în puterea lui, păcatul ar face ca 
Dumnezeu să nu mai fie Dumnezeu: „Abateți-vă din drum, 
dați-vă în lături de pe cărare, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui 
Israel!” (Isaia 30:11). Ce lucru oribil este ca o mână de praf să 
se ridice în sfidare împotriva Creatorului lui! 

(3) Păcatul este o nedreptate făcută lui Dumnezeu. El 
încalcă legile Lui. Este, în esența lui, un act de înaltă trădare! 
Ce rău mai mare îi poate fi făcut unui prinț, decât să fie căl-
cate în picioare hotărârile lui regale? Un păcătos se răzvrătește 
față de legile clare ale Cerului: „au aruncat Legea Ta la spatele 
lor” (Neemia 9:26), ca și cum i-ar fi silă să se uite la acestea. 
Păcatul fură ceea ce este al lui Dumnezeu. Atunci când nu-i 
dai unui om ce îi datorezi, în esență îl furi. Sufletul Îi aparține 
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lui Dumnezeu. El are o dublă proprietate asupra lui: este al 
lui prin creație și prin răscumpărare. Dar păcatul fură sufletul 
de la Dumnezeu și i-l dă diavolului. 

(4) Păcatul este expresia profundei ignoranțe. Unii 
spun că toate păcatele sunt întemeiate pe ignoranță. Dacă oa-
menii L-ar cunoaște pe Dumnezeu în puritatea și dreptatea 
Lui, ei n-ar îndrăzni să continue să trăiască o viață de păcat: 
„merg din răutate în răutate, și nu Mă cunosc” (Ier. 9:3). De 
aceea, ignoranța și pofta își dau mâna: „Ca niște copii ascul-
tători, nu vă lăsați târâți în poftele, pe care le aveați altădată, 
când erați în neștiință” (1 Petru 1:14). Ignoranța este pânte-
cele poftei. Vaporii de apă se degajă și se ridică cel mai mult în 
timpul nopții. La fel, vaporii negri ai păcatului se ridică cel 
mai mult în sufletul întunecat și ignorant. Satana aruncă o 
ceață înaintea păcătosului, așa încât acesta să nu vadă sabia 
înflăcărată a mâniei lui Dumnezeu. Vulturul mai întâi se ros-
togolește în nisip, pentru ca apoi să atace cerbul, căci, prin a-
și scutura aripile, el umple ochii acestuia cu praf și nu mai 
poate vedea, după care îl atacă cu ghearele lui! Tot așa și Sa-
tana, acel vultur sau prinț al văzduhului, mai întâi îi orbește 
pe oameni cu ignoranță, după care îi rănește cu săgețile ispi-
tei. Este păcatul, în esența lui, izvorât din ignoranță? Atunci 
avem un motiv serios să ne pocăim de ignoranță. 

(5) Păcatul este periculos. Ori de câte ori trăiește în ne-
legiuire, omul se află într-un risc evident pentru sufletul său. 
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El aleargă către buza prăpastiei fără fund! Păcătosule nesă-
buit, nu comiți niciodată vreun păcat fără să-ți pui sufletul în 
pericolul veșniciei. Nu este de mirare că acela care bea otravă 
va ajunge să vadă cum aceasta îl va costa viața. O singură muș-
cătură din fructul oprit, și Adam a pierdut Paradisul. Un sin-
gur păcat a fost suficient ca îngerii să piardă Cerul. Cu un sin-
gur păcat și-a pierdut Saul împărăția. La următorul păcat pe 
care îl vei comite, Dumnezeu poate să te pună alături de cei 
condamnați! Tu, care galopezi în păcat – întreabă-te dacă 
Dumnezeu ar mai avea de gând să-ți scutească viața o singură 
zi, sau dacă nu cumva ar fi mai bine să-ți îndrepți inima către 
pocăință. 

(6) Păcatul pângărește sufletul prin murdăria lui. În 
Iacov 1:21, acesta este denumit „necurăție” (Iacov 1:21). Ter-
menul din limba greacă are sensul de esență putredă de puroi. 
Păcatul este denumit urâciune (Deut. 7:25), ba chiar la plu-
ral, urâciuni (Deut. 20:18). Această murdărie a păcatului este 
una interioară. O pată pe față poate fi ștearsă ușor, dar când 
ai ficatul și plămânii plini de cancer, boala este mult mai 
gravă. Așa este de profundă contaminarea păcatului, încât el 
a pătruns în minte și în conștiință (Tit 1:15). El este comparat 
cu cârpele murdare (Isaia 30:22), cel mai necurat lucru sub 
Legea lui Moise. O inimă de păcătos este asemenea unui 
câmp pe care s-a împrăștiat gunoiul. Unii cred că păcatul este 
un obiect ornamental, dar el este mai degrabă un excrement. 
Păcatul îl învăluie pe om cu murdărie, așa încât Dumnezeu 
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nu-l mai poate tolera înaintea Lui: „sufletul Meu nu-i mai 
răbda” (Zah. 11:8). 

(7) În păcat se manifestă cea mai odioasă nerecunoș-
tință. Dumnezeu te-a hrănit, păcătosule, cu hrana îngerilor. 
El te-a încoronat cu o bogăție de îndurări, și tu să continui să 
trăiești în păcat? Așa cum îi spune David lui Nabal: „În zadar 
am păzit tot ce are omul acesta în pustie” (1 Sam. 25:21), tot 
așa, degeaba i-a făcut Dumnezeu atât de mult bine păcătosu-
lui. Toate îndurările lui Dumnezeu ajung să-l acuze pe cel lip-
sit de recunoștință. Dumnezeu îți poate spune: ți-am dat 
minte, sănătate, bogăție, și tu le-ai folosit pe toate acestea îm-
potriva Mea: „N-a cunoscut că Eu îi dădeam grâul, mustul și 
untdelemnul, și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul 
cel mult pe care i-l dădeam” (Osea 2:8). Le-a trimis provizii, 
și ei le-au slujit idolilor cu ele. Șarpele din fabulă, care era în-
ghețat, l-a mușcat pe cel ce l-a aruncat în foc și l-a încălzit. Tot 
așa, păcătosul ajunge să-L muște pe Dumnezeu pentru binele 
pe care i-l face. „Iată cât de mult ții tu la prietenul tău!” (2 
Sam. 16:17). Ți-a dat oare Dumnezeu viață ca să păcătuiești? 
Îți dă El lucruri bune pentru a-i sluji diavolului cu ele? 

(8) Păcatul este un lucru care dezonorează. El degradează 
o persoană, o despoaie de demnitatea ei: „îți voi pregăti mor-
mântul, căci te-ai aflat prea ușor” (Naum 1:14). Acest lucru a 
fost spus de un împărat. El nu s-a pângărit prin nașterea lui, ci 
prin păcatul său. Păcatul ne murdărește numele și ne pângă-
rește sângele. Nimic nu schimbă slava unui om în rușine cum 
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o face păcatul. S-a spus despre Naaman că era „tare și viteaz, 
[dar] era lepros” (2 Împ. 5:1). Oricât ar fi de plin de pompă 
lumească, dacă este rău, omul este ca un lepros înaintea lui 
Dumnezeu. Să te lauzi cu păcatul este ca și cum te-ai lăuda cu 
tot ce este infam în viața ta; este ca și cum un pușcăriaș s-ar 
lăuda cu lanțurile sau cu frânghia lui. 

(9) Păcatul este o pierdere infinită. Nimeni nu s-a în-
grășat păscând pe pășunea păcatului. Ce pierde omul prin pă-
cat? Îl pierde pe Dumnezeu, își pierde pacea și își pierde sufle-
tul. Sufletul este o licărire divină iluminată din Cer, este gloria 
creației. Ce-ar putea să contrabalanseze această pierdere (Ma-
tei 16:26)? Dacă sufletul s-a dus, comoara s-a dus. De aceea, 
în păcat se găsește o pierdere infinită. Păcatul este un lucru 
atât de rău, încât oricine îl urmează, va ajunge cu siguranță la 
pierzare. 

(10) Păcatul este o povară. „Fărădelegile mele se ridică 
deasupra capului meu; ca o povară grea, sunt prea grele pen-
tru mine” (Ps. 38:4). Păcătosul merge cu greutățile agățate pe 
el. Povara păcatului este cea mai rea când este conștientizată 
cel mai puțin. Păcatul este o povară indiferent de sursa lui. 
Păcatul Îl obosește pe Dumnezeu (Amos 2:13). Păcatul îm-
povărează sufletul. Ce greutate trebuie să fi simțit apostatul 
Spira! Cât trebuie să fi fost de împovărată conștiința lui Iuda, 
încât s-a spânzurat pentru a-și reduce la tăcere conștiința! Cei 
care știu ce este păcatul, se vor pocăi pentru că poartă cu ei o 
povară atât de mare. 
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(11) Păcatul este o datorie. El este comparat cu o dato-
rie de milioane (Matei 18:24). Dintre toate datoriile pe care le 
avem, păcatele sunt cea mai rea. Un păcătos poate fugi în țări 
străine când are anumite datorii, dar el nu poate fugi de păcat. 
„Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, și unde voi fugi 
departe de Fața Ta?” (Ps. 139:7). Dumnezeu știe unde să-i gă-
sească pe toți datornicii Lui. Moartea îl eliberează pe un om 
de datoriile lui, dar nu-l eliberează de datoria păcatului său. 
Nu moartea datornicului, ci moartea creditorului este ceea ce 
îl scutește de datorie. 

(12) Păcatul aduce cu el înșelăciune. „Niciunul dintre 
voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului” (Evrei 
3:13). „Cel rău dobândește un câștig înșelător” (Prov. 11:18). 
Păcatul este o pură înșelătorie. Deși pretinde că ne aduce plă-
cere, el ne amăgește! Păcatul se comportă asemenea lui Iael. 
La început, i-a adus lui Sisera lapte și unt, dar apoi i-a bătut 
pironul în țeastă (Jud. 5:26). Păcatul mai întâi curtează, după 
care ucide. La început este o vulpe, după care un leu. Oricine 
ar fi acela pe care păcatul îl trădează, ajunge să fie ucis de el. 
Acele lăcuste din Apocalipsa sunt emblemele perfecte ale pă-
catului: „Pe capete aveau un fel de cununi, care păreau de 
aur... Aveau niște cozi ca de scorpii, cu bolduri. Și în cozile lor 
stătea puterea, pe care o aveau ca să îi vatăme pe oameni” 
(Apoc. 9:7-10). Păcatul este asemenea acelui bancher care îl 
tot alimentează pe om cu bani, după care îl determină să-și 
pună casa drept garanție. Păcatul îl hrănește pe păcătos cu 
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obiecte încântătoare, dar apoi îi ia sufletul de zălog. Iuda s-a 
compromis pentru 30 de arginti, dar aceștia s-au dovedit o 
bogăție amăgitoare. Întreabă-l acum dacă îi mai place afacerea 
pe care a făcut-o. 

(13) Păcatul este o boală spirituală. Un om este bolnav 
de mândrie, un altul de poftă, și un altul de răutate. Păcatul 
este ca un pacient bolnav: palatul lui i se pare o colibă și cele 
mai suave lucruri au gust amar acum. Tot așa, Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este mai dulce decât mierea, are gust amar 
pentru un păcătos: „dau dulceața în loc de amărăciune!” 
(Isaia 5:20). Întrucât păcatul este o boală, ea nu trebuie hră-
nită, ci mai degrabă tratată prin pocăință. 

(14) Păcatul este o robie. El îl leagă pe om de diavol, fă-
cându-l sclavul acestuia. Dintre toate stările în care se poate 
găsi omul, cea de sclavie este cea mai rea. Orice om este ținut 
în lanțuri de păcatul său. Augustin spunea: „Eram legat, îna-
inte de convertirea mea, dar nu cu un lanț de fier, ci cu lanțul 
încăpățânării voinței mele”. Păcatul este tiranic și asupritor. 
El este denumit lege, pentru că are o putere poruncitoare asu-
pra omului. Păcătosul trebuie să facă ceea ce păcatul îi porun-
cește. El nu se bucură atât de mult de poftele lui, pe cât le slu-
jește acestora, și se va trudi din plin să le facă pe plac. „Am 
văzut... voivozi mergând pe jos ca niște robi” (Ecl. 10:7). Su-
fletul, acel lucru regal care era cândva încununat cu sfințenie 
și înțelepciune, acum este făcut sclav păcatului și aleargă la 
porunca diavolului! 
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(15) Păcatul are în el o sămânță de rău care se răspân-
dește. El nu rănește doar sufletul acelui om, ci și pe al altora. 
Păcatul unui om devine ocazie pentru mulți alții să păcătu-
iască. Un singur om ajunge să-i ajute pe alții să se pângărească. 
Un om, care are o boală infecțioasă asupra lui și merge în 
compania altora, nu știe cât de mulți vor fi infectați de pe 
urma lui. Tu, care ești vinovat de păcate fățișe, nu știi pe câți 
i-ai infectat prin purtarea ta. Pot exista mulți care să se afle 
acum în Iad, urlând că n-ar fi ajuns vreodată acolo, dacă tu n-
ai fi fost un exemplu rău pentru ei! 

(16) Păcatul este un lucru care aduce cu el multe neca-
zuri. Blestemul pe care Dumnezeu l-a spus femeii este cu ade-
vărat îndreptat către orice păcătos: „cu durere vei naște copii” 
(Gen. 3:16). Un om se luptă în sinea lui cu păcatul și, când 
acesta a ajuns să rodească, el dă naștere roadelor cu multă du-
rere. Este asemenea aceluia care s-a străduit din răsputeri să 
deschidă o vană și, când a deschis-o, apa vine șuvoi asupra lui 
și îl îneacă! Tot așa, omul își chinuie mintea pentru a lucra 
păcatul, după care își lovește conștiința, aduce necazuri asu-
pra averilor sale, sapă la temelia zidului său și ajunge de își de-
molează propria casă (Zah. 5:4). 

(17) Păcatul este un lucru nebunesc. Ce nebunie este mai 
mare ca aceea de a linguși un vrăjmaș! Păcatul îl lingușește pe 
Satana. Când pofta și mânia ard în suflet, Satana vine și se în-
călzește la acel foc! Păcatele omului sunt hrana îndestulătoare 
a diavolului. Samson a fost chemat să-i distreze pe filisteni 
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(Jud. 16:25). Tot astfel, păcătosul îl distrează pe diavolul! Ni-
mic nu-l satisface mai mult pe acesta decât să-i vadă pe oa-
meni păcătuind. Cum râde el văzându-i pe oameni riscându-
și sufletele pentru această lume, ca aceia care schimbă dia-
mantele pe paie sau care pescuiesc după guvizi folosind câr-
lige de aur! În ziua judecății, orice om rău va fi dovedit un 
nebun. „Dar Dumnezeu i-a zis: ,Nebunule! Chiar în noaptea 
aceasta ți se va cere înapoi sufletul; și lucrurile, pe care le-ai 
pregătit, ale cui vor fi?’” (Luca 12:20). 

(18) În fiecare păcat există cruzime. Cu fiecare păcat pe 
care îl comiți, mai înfigi un cuțit în sufletul tău. În timp ce te 
porți blând cu păcatul, ești crud față de propriul suflet, ase-
menea lunaticului din Evanghelie, care urla și se tăia pe sine 
cu pietre (Marcu 5:5). Păcătosul este asemenea temnicerului, 
care a scos sabia să se sinucidă (F.A. 16:27). Sufletul ar putea 
striga – „mă omoară!” Biologii spun că uliul preferă să bea 
sânge decât apă. Tot așa, păcatul bea sângele sufletelor. 

(19) Păcatul înseamnă moarte spirituală. „Voi erați 
morți în greșelile și în păcatele voastre” (Efes. 2:1). Viața pă-
catului este moartea sufletului. Un om mort nu mai simte ni-
mic. Astfel, o persoană neregenerată n-are niciun simțământ 
al lui Dumnezeu. „Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au 
dedat la desfrânare, și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necu-
răție” (Efes. 4:19). Încearcă să-l îndemni pe un astfel de om să 
ia aminte la mântuirea lui. Care ar fi scopul pentru care i-ai 
da îndemnuri unui om mort? Ca să-l mustre pentru viciile 
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lui? Care ar fi scopul pentru care să lovești într-un om mort? 
Cel ce este mort nu mai are niciun gust. Pune un întreg ban-
chet înaintea lui, și vei vedea că nu simte nimic. Tot așa, un 
păcătos nu găsește nimic dulce în Hristos și nimic prețios în 
făgăduințele Scripturii. Ele sunt ca niște vești bune puse în 
gura unui mort! Cei morți intră în putrefacție, și dacă Marta 
a spus despre Lazăr, „Doamne, miroase greu, căci este mort 
de patru zile” (Ioan 11:39), cu atât mai mult putem spune 
despre un om rău, care este mort în păcat de 30 sau 40 de ani, 
așa că „miroase greu”. 

(20) Păcatul de care nu te pocăiești te va conduce la con-
damnarea finală. Așa cum trandafirul piere din cauza plan-
telor agățătoare care îl sufocă, așa și oamenii pier prin corup-
ția care crește în sufletele lor. Ce li s-a spus cândva grecilor 
despre calul troian – „Această mașinărie se va dovedi eficientă 
în distrugerea cetății voastre!” –, același lucru îi poate fi spus 
oricărui păcătos care nu se pocăiește: „Această mașinărie a pă-
catului va constitui mijlocul de distrugere a sufletului tău!” 
Ultima piesă în care păcatul va juca este întotdeauna o trage-
die. Diagoras Florentinus avea să bea otravă cu pipeta zâm-
bind, dar avea să-l coste viața. Oamenii beau otrava păcatului 
cu zâmbetul pe buze, dar îi costă sufletele lor! „Plata păcatului 
este moartea” (Rom. 6:23). Ceea ce Solomon a spus despre vin 
poate fi spus și despre păcat: la început „curge roșu și face măr-
găritare în pahar; el alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe 
mușcă și înțeapă ca un basilisc” (Prov. 23:31-32). Hristos ne 
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vorbește asemănător despre vierme și despre foc (Marcu 
9:48). 

Păcatul este asemenea combustibilului, iar mânia lui 
Dumnezeu este asemenea focului. Atâta vreme cât cei con-
damnați continuă să păcătuiască, focul va continua să-i pâr-
jolească! „Cine dintre noi va putea să rămână lângă un foc 
mistuitor? Cine dintre noi va putea să rămână lângă niște flă-
cări veșnice?” (Isaia 33:14). „Și L-au hulit pe Dumnezeul ce-
rului, din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele, și 
nu s-au pocăit de faptele lor” (Apoc. 16:11). Dar oamenii 
pun sub semnul întrebării adevărul acesta și sunt asemenea 
păgânului Devonax care, fiind amenințat cu Iadul pentru ti-
căloșiile lui, a batjocorit acest adevăr, spunând: „Voi crede că 
există Iadul atunci când voi ajunge acolo, nu mai devreme!” 
Noi nu putem face ca Iadul să intre în oameni, dar ei se pot 
duce în Iad. 

Iată, am văzut răutatea mortală care există în păcat și 
care, atunci când este luată în seamă cu seriozitate, poate să 
ne îndemne la pocăință și la întoarcerea la Dumnezeu. Dacă, 
cu toate acestea, oamenii vor persista în păcat și rămân hotă-
râți în călătoria lor către Iad – cine ar putea să împiedice con-
damnarea lor? Acestor oameni li s-a spus ce rău este păcatul, 
căci le condamnă sufletele, dar dacă ei vor alerga voit către el 
și se vor condamna singuri, sângele lor va cădea asupra cape-
telor lor! 
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ÎNDURĂRILE LUI DUMNEZEU 

O piatră este foarte curând zdrobită când este lovită pe 
o pernă moale, iar o inimă de piatră ajunge curând să fie frântă 
pe perna moale a îndurărilor lui Dumnezeu. „Bunătatea lui 
Dumnezeu te îndeamnă la pocăință” (Rom. 2:4). Clemența 
unui prinț îl determină mai degrabă pe un răufăcător să se lase 
de ticăloșiile lui. În timp ce Dumnezeu i-a tulburat pe unii prin 
judecățile Lui, El i-a uimit pe alții prin îndurările Lui. 

(1) Care au fost îndurările preventive de care am avut 
parte?  Ce necazuri au fost prevenite astfel și ce temeri au fost 
zdrobite? Atunci când piciorul nostru aluneca, îndurarea lui 
Dumnezeu l-a susținut (Ps. 94:28). Îndurarea Lui a fost în-
totdeauna ca un paravan între noi și pericol. Când vrăjmașii 
s-au ridicat ca niște lei ca să ne devoreze, harul lui Dumnezeu 
ne-a scos din gura lor! El ne-a ridicat din cele mai adânci valuri 
pe brațul îndurării și ne-a ținut capetele deasupra apei. Nu ne 
îndeamnă oare toate îndurările preventive ale lui Dumnezeu 
la pocăință? 

(2) De ce îndurări pozitive am avut parte? În primul 
rând, în îndurarea ce ne-a fost oferită, Dumnezeu a fost un 
binefăcător bogat pentru noi, „Dumnezeul, care m-a călăuzit 
de când m-am născut, până în ziua aceasta” (Gen. 48:15). Ce 
om va întinde o masă pentru vrăjmașii lui? Noi am fost vrăj-
mași, și totuși Dumnezeu ne-a hrănit! El ne-a dat cornul un-
tdelemnului. El a făcut ca bogăția îndurării să picure ca mie-
rea asupra noastră. Dumnezeu a fost atât de blând cu noi, ca 
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și cum am fi fost cei mai buni dintre slujitorii Lui. Și nu ne va 
conduce oare această îndurare a providenței Lui la pocăință? 

În al doilea rând, în îndurarea care ne-a eliberat. Când 
ne-am aflat de la porțile mormântului, Dumnezeu ne-a pro-
tejat viețile în chip miraculos. El a transformat umbra morții 
în dimineață și a pus un cântec de eliberare pe buzele noastre. 
Să nu ne determine oare îndurarea Lui eliberatoare să ne po-
căim? Domnul a lucrat la zdrobirea inimilor noastre prin în-
durările Lui. În cartea Judecători, capitolul 2, citim că, atunci 
când îngerul a predicat un mesaj al îndurării, „poporul a plâns 
cu glas tare”. Dacă va exista ceva care să ne miște lacrimile, 
acel lucru va fi îndurarea lui Dumnezeu. Acel om care nu va 
fi atras la pocăință de aceste mărețe funii ale îndurării lui 
Dumnezeu trebuie să fie cu adevărat un păcătos împietrit. 

PROVIDENȚA LUI DUMNEZEU ÎN SUFERINȚĂ 

În ultimii ani, Dumnezeu pare că ne-a trimis să stu-
diem la școala suferinței. El Și-a schimbat judecățile. Ne-a fă-
cut mult bine prin cele două avertismente: „voi fi ca o molie 
pentru Efraim” (Osea 5:12). Și nu s-a purtat așa Dumnezeu 
cu țara noastră prin decăderea economiei? Apoi, „Voi fi ca un 
leu pentru Efraim” (Osea 5:14) – și n-a fost așa cu Anglia în 
ciuma ce ne-a devorat? În tot acest timp, Dumnezeu a aștep-
tat după pocăința noastră, dar noi am continuat în păcat: „ni-
ciunul nu se căiește de răutatea lui, și nu zice: ,Ce am făcut?’” 
(Ier. 8:6). 
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În ultima vreme, Dumnezeu ne-a lovit cu nuiaua înfo-
cată a acelor flăcări ale marelui incendiu din Londra – care 
este simbolul marii pustiiri din Ziua de Apoi, când „cerurile 
vor trece cu troznet” (2 Petru 3:10). Atunci când grânele lui 
Ioab au luat foc, el a alergat la Absalom (2 Sam. 14:31). Dum-
nezeu le-a pus foc caselor noastre, așa încât să alergăm la po-
căință. „Glasul Domnului strigă cetății, și omul înțelept se 
teme de Numele Tău. Ascultați pedeapsa și pe Cel ce o tri-
mite!” (Mica 6:9). Acesta este limbajul nuielei mustrătoare, 
pentru ca noi să ne smerim sub mâna puternică a lui Dumne-
zeu și „punem capăt păcatelor noastre” (Dan. 4:27). Sufe-
rința lui Manase l-a condus la pocăință (2 Cron. 33:12). 
Dumnezeu folosește suferința ca pe un medicament potrivit 
pentru siguranța carnală. „Mama lor a curvit” (Osea 2:5), 
prin idolatrie. Ce îi va face Dumnezeu acum? „De aceea iată, 
îi voi astupa drumul cu spini” (Osea 2:6). Aceasta este me-
toda lui Dumnezeu: trimite pe cale ghimpele suferinței. As-
tfel, pentru un om mândru, smerenia este un ghimpe. Pentru 
un om plin de pofte, boala este un spin, atât pentru a-l opri 
din păcatul lui, cât și pentru a-l îndemna la pocăință. Domnul 
Își învață poporul așa cum Ghedeon a făcut cu oamenii din 
Sucot: „i-a luat pe bătrânii cetății, și i-a pedepsit pe oamenii din 
Sucot cu spini din pustie și cu mărăcini” (Jud. 8:16). Iată o lec-
ție aspră. Tot așa, în ultima vreme, Dumnezeu ne-a învățat 
smerenia prin lucrările aspre ale providenței Lui. El Și-a retras 
lâna de aur de la noi și ne-a lovit casele făcându-le bordeie, 
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pentru ca astfel inimile noastre să fie smerite. Când ne vom 
umple de lacrimi, dacă nu acum? 

Judecățile lui Dumnezeu sunt mijloace atât de potri-
vite pentru a lucra pocăința, încât Dumnezeu Se minunează 
și deplânge faptul că severitatea Lui nu-i zdrobește pe oameni 
și nu-i face să își lepede păcatele: „N-am vrut să vă dau nici 
ploaie, când mai erau încă trei luni până la secerat; am dat 
ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate; 
într-un ogor a plouat, și altul, în care n-a plouat, s-a uscat” 
(Amos 4:7). „V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune; gră-
dinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-
au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați în-
tors la Mine, zice Domnul” (Amos 4:9). „Am trimis în voi 
ciuma, ca în Egipt; v-am ucis tinerii cu sabia, și am lăsat să vi 
se ia caii, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberei voas-
tre. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la Mine, zice Dom-
nul” (Amos 4:10). Dar iată reproșul lui Dumnezeu: „Totuși, 
nu v-ați întors la Mine!” 

Domnul folosește judecățile Sale gradual. La început, 
El trimite o încercare mai măruntă și, dacă aceasta nu-și pro-
duce efectul, trimite una mai mare. El începe cu o boală 
blândă, după care trece la o febră arzătoare. La început tri-
mite o pierdere pe mare, apoi pierderea unui copil, apoi pe 
cea a unui soț. Astfel, în mod progresiv, El îi îndeamnă pe oa-
meni la pocăință. 
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Uneori, judecățile Lui par că sunt trimise într-un cir-
cuit anume – din familie în familie. Cupa suferinței pare să fi 
parcurs această națiune, și toți au gustat din ea. Dacă nu ne 
pocăim acum, rămânem în vrăjmășie față de Dumnezeu și, 
implicit, Îl provocăm să reverse cele mai grele urgii! O astfel 
de culme a răutății cu greu va fi trecută cu vederea. „Și totuși 
Domnul, Dumnezeul oștirilor, vă cheamă în ziua aceea să 
plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă în-
cingeți cu sac. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie! Se jun-
ghie boi și se taie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin: ,Să 
mâncăm și să bem, căci mâine vom muri!’ Domnul oștirilor 
mi-a descoperit, și mi-a zis: ,Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se 
va ierta până nu veți muri, zice Domnul, Dumnezeul oștiri-
lor’” (Isaia 22:12-14). Altfel spus, acest păcat nu va fi șters 
prin jertfă. 

Dacă romanii îi pedepseau cu severitate pe acei tineri 
care, în timpul calamităților publice, se țineau de distracții, ce 
pedeapsă mai aspră ar trebui să primească cei care se împie-
tresc în răutate și râd în fața judecăților lui Dumnezeu! Până 
și marinarii păgâni s-au pocăit în mijlocul furtunii (Iona 
1:14). Dacă nu te pocăiești acum și nu-ți arunci păcatele peste 
bord, arăți că ești mai rău decât păgânii. 

JUDECATA 

Cel de-al patrulea element serios care lucrează pocăința 
constă din a lua aminte la cât de multe vor fi lucrurile pentru 
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care vom fi nevoiți să dăm socoteală în Ziua de Apoi, dacă nu 
ne pocăim. Cât de multe rugăciuni, sfaturi și îndemnuri vor 
fi scrise în acea carte! Orice predică se va întoarce împotriva 
ta ca o condamnare, ca un cap de acuzare. În ceea ce îi privește 
pe cei care s-au pocăit cu adevărat, Hristos va răspunde în lo-
cul lor. Sângele Lui va spăla păcatele lor. Mantia harului fără 
plată îi va acoperi.  

„În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va 
căuta nelegiuirea lui Israel, și nu va mai fi, și păcatul lui Iuda, 
și nu se va mai găsi; căci voi ierta rămășița, pe care o voi lăsa” 
(Ier. 50:20). Cei care s-au judecat pe ei înșiși în tribunalul in-
ferior al conștiinței vor fi achitați în Înalta Curte a Cerului. 
Dacă nu ne pocăim, păcatele noastre vor fi toate puse în so-
coteala noastră în Ziua de Apoi, și va trebui să răspundem 
pentru ele personal, fără a avea vreun mijlocitor care să ple-
deze în locul nostru. 

O, păcătosule, gândește-te acum dacă vei fi capabil să Îl 
privești în față pe Judecătorul infailibil! Ai de pledat o cauză 
blestemată și sigur vei fi condamnat în Ziua Judecății! „Ce aș 
putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde 
când pedepsește El?” (Iov 31:14). De aceea, fie te pocăiești 
acum, fie va trebui să-ți aduci răspunsurile și vei vedea ce apă-
rare îți vei avea când vei veni înaintea tribunalului înfricoșă-
tor al lui Dumnezeu. Când El te cheamă la judecată – cum Îi 
vei răspunde? 
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O COMPARAȚIE PRUDENTĂ 

Compară starea celui pocăit și a celui nepocăit, și vei 
vedea diferența. Pune-le înaintea ochilor tăi și, prin lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu, vei vedea cum starea celui nepo-
căit este cea mai deplorabilă, iar cea a pocăitului cea mai con-
fortabilă. Ce tristă era starea fiului risipitor înainte de a se în-
toarce la tatăl său! El cheltuise totul, păcătuise până a ajuns 
cerșetor, și nu mai rămăsese cu nimic altceva decât câteva roș-
cove! Ajunsese tovarăș cu porcii! Dar când s-a întors la tatăl 
său, nimic nu era considerat prea bun pentru el. A fost adusă 
roba pentru a-l acoperi, inelul pentru a-l împodobi și vițelul 
cel îngrășat pentru a-l hrăni. Dacă păcătosul continuă în ne-
pocăința lui, poate să-I spună adio lui Hristos, îndurării și Ce-
rului! Dar dacă se pocăiește, încă de pe acum el capătă un Rai 
în interiorul său. Apoi Hristos este al lui, și totul se tran-
sformă în pace. El îi poate cânta sufletului său și poate spune: 
„Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odih-
nește-te... și veselește-te!” (Luca 12:19). 

Când ne întoarcem la Dumnezeu, ne este restaurat mai 
mult în Hristos decât am pierdut vreodată în Adam. Dumne-
zeu îi spune sufletului care se pocăiește: „Te voi îmbrăca cu 
roba neprihănirii. Te voi îmbogăți cu bijuteriile și harurile 
Duhului Meu. Voi revărsa dragostea Mea asupra ta! Îți voi da 
o împărăție! Fiule, tot ce am este al tău!” 

O, prietene, compară cele două stări, de dinainte și de 
după pocăință. Înainte de pocăința ta, nu vedeai decât nori și 
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furtuni – nori pe fața lui Dumnezeu și furtuni în conștiința 
ta. Dar, după ce te-ai pocăit, cât de mult s-a schimbat vremea! 
Ce strălucire vine de sus! Ce liniște și pace în interior! Sufletul 
unui creștin este asemenea dealului Olimpului – totul este lu-
minos și clar, și niciun vânt nu bate asupra lui! 

HOTĂRÂREA CLARĂ DE A PĂRĂSI PĂCATUL 

Nu o dorință leșinată, ci un jurământ hotărât. „Jur, și 
mă voi ține de jurământ” (Ps. 119:106). Toate bucuriile și ar-
tificiile păcatului de ar veni asupra mea, nu mă vor convinge 
să-mi încalc jurământul! Nu trebuie să existe vreo ezitare și 
nici să ascultăm de firea pământească – „Ar fi oare cel mai 
bine să părăsesc păcatul sau nu?” Nu, ci să spunem ca Efraim: 
„Ce mai are Efraim a face cu idolii?” (Osea 14:8).  

Nu mă voi mai lăsa amăgit de păcatele mele și nici pros-
tit de Satana! Azi voi înainta divorț, punând hotărârea în 
mâna poftelor mele! Atâta vreme cât nu ajungem la această 
hotărâre clară, păcatul va câștiga teren în sufletul nostru, și nu 
vom fi vreodată în măsură să scuturăm această viperă! Nu este 
de mirare că cel care nu este hotărât să fie vrăjmaș față de pă-
cat, ajunge să fie cucerit de acesta. 

Această hotărâre trebuie întemeiată pe tăria lui Hris-
tos, nu pe puterea noastră. Ea trebuie să fie o hotărâre sme-
rită.  Asemenea lui David, când a mers împotriva lui Goliat și 
și-a lepădat siguranța de sine alături de armură – „eu vin îm-
potriva ta în Numele Domnului” (1 Sam. 17:45) – tot așa și 
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noi trebuie să ne ridicăm împotriva poftelor noastre uriașe – 
în puterea lui Hristos! Fiind conștienți de incapacitatea noas-
tră de a părăsi păcatul, haideți să-L punem pe Hristos înainte 
și să folosim puterea Lui spre crucificarea corupției din noi. 

RUGĂCIUNEA FIERBINTE 

Păgânii își puneau o mână pe plug, și pe cealaltă o înăl-
țau în sus către Ceres, zeița porumbului. Tot așa, când ne fo-
losim de aceste mijloace, să ridicăm privirea în sus, la Dumne-
zeu, cerând binecuvântarea Lui peste ele. Roagă-te Lui cu o 
inimă care se pocăiește: „Tu, Doamne, care mă îndemni la 
pocăință – dă-mi harul să mă pocăiesc”.  

Să ne rugăm ca inimile noastre să fie sfinte, să verse la-
crimi. Să-L implorăm pe Hristos să ne dea o privire a dragostei 
așa cum i-a dat lui Petru, care l-a făcut să iasă afară și să plângă 
cu amar. Să implorăm ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Lovi-
tura Duhului asupra pietrei inimilor noastre este ceea ce face 
ca apele să izbucnească! „El Își trimite Cuvântul Său, și le to-
pește; pune să sufle vântul Lui, și apele curg” (Ps. 147:18). 
Când bate vântul Duhului lui Dumnezeu, atunci vor curge 
apele lacrimilor pocăinței. Există motive temeinice pentru care 
să mergem la Dumnezeu pentru a-I cere pocăința: 

(1) Pentru că pocăința este darul lui Dumnezeu: 
„Dumnezeu le-a dat deci și Neamurilor pocăință, ca să aibă 
viața” (F.A. 11:18). Arminienii susțin că stă în puterea noas-
tră să ne pocăim. Noi ne putem împietri inimile, dar nu le 
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putem înmuia. Cununa voinței libere a căzut demult de pe 
capetele noastre! Nu, ci în noi se găsește nu doar neputință, 
ci și încăpățânare! (F.A. 7:51). De aceea, imploră-L pe Dum-
nezeu să-ți dea un duh de pocăință. Doar El poate face ca pi-
atra să se transforme într-o inimă ce sângerează! Doar Cuvân-
tul Lui are puterea creației. 

(2) Trebuie să alergăm la Dumnezeu, cerându-I 
această binecuvântare, pentru că El a făgăduit că o va da: „Vă 
voi stropi cu apă curată, și veți fi curățiți; vă voi curăți de toate 
spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă 
nouă, și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul 
vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de carne” (Ezec. 
36:25-26). El va înmuia inima ta încăpățânată în sângele Fiu-
lui Său! Iată o altă făgăduință binecuvântată: „se vor întoarce 
la Mine cu toată inima lor” (Ier. 24:7). Transformă această 
făgăduință într-o rugăciune:  „Doamne, dă-mi harul să mă în-
torc la Tine din toată inima!” 

REVELAREA MAI CLARĂ A LUI DUMNEZEU 

„Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum 
ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă 
pocăiesc în țărână și cenușă” (Iov 42:5-6). După ce a văzut 
slava lui Dumnezeu și puritatea Lui, Iov s-a scârbit de sine, ca 
un pocăit smerit. Când privim în oglinda clară a sfințeniei lui 
Dumnezeu, vedem necurățiile noastre și astfel învățăm să le 
deplângem. 
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CĂUTAREA CREDINȚEI 

Ce este credința pentru pocăință? Credința duce la 
unirea cu Hristos și, de aceea, nu poate exista vreo separare de 
păcat câtă vreme nu există unire cu Hristos. Ochiul credinței 
caută îndurarea lui Dumnezeu, iar acest lucru topește inima 
de gheață! Credința ne poartă la sângele lui Hristos, iar acel 
sânge înmoaie inima împietrită! Credința ne convinge de dra-
gostea lui Dumnezeu, iar acea dragoste ne stârnește lacrimile! 

Iată că am prezentat mijloacele sau lucrurile care ne 
sunt de ajutor pentru a ne conduce la pocăință. Ceea ce ne 
rămâne acum este să ne punem pe treabă. Haideți să fim ze-
loși, dar nu ca niște actori, ci ca niște luptători. Voi încheia 
toată truda mea cu acele cuvinte ale psalmistului: „Cel ce um-
blă plângând, când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie 
când își strânge snopii” (Ps. 126:6).  
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