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50 DE MOTIVE PENTRU 

CARE SĂ TE POCĂIEȘTI 

FĂRĂ AMÂNARE 

 

1 

Ține cont cine este Acela care îți poruncește să te 

întorci de la păcat, apoi vino și spune-mi dacă ai avea 

vreun motiv să amâni. Nu te cheamă vreo creatură de-

șartă și amăgitoare, ci Dumnezeul atotsuficient și cre-

dincios, cauza tuturor lucrurilor, puterea creației, bu-

curia îngerilor, fericirea sfinților, soarele și pavăza tu-

turor celor neprihăniți, stânca de adăpost a celor su-

ferinzi și slava întregii lumi. 

2 

Ia în considerare către ce anume ți se poruncește să 

te întorci. Nu către necurăție, ci către sfințenie, nu către 

o viață senzuală, ca a brutelor, ci către o viață rațională, 

nobilă, a unui om, ba chiar viața cerească de creștin. 

3 

 Ia aminte de la ce ți se cere să te întorci, și apoi ju-

decă dacă ai vreun motiv de amânare. Ești chemat să 

te întorci de la diavolul, dușmanul tău, de la dragostea 

față de o lume înșelătoare, de la atracțiile seducătoare 
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ale firii pământești corupte, de la păcat, cel mai mare 

rău ce acționează asupra ta. 

4 

 Amânarea ta nu arată decât că nu Îl iubești pe 

Dumnezeu, că preferi păcatul tău în detrimentul Lui, 

și că, dacă ar fi după tine, nu te-ai despărți niciodată 

de păcat. Dacă L-ai iubi pe Dumnezeu, ai tânji din 

toată inima să fii restaurat în grația Lui, să Îi fii 

aproape și folosit în slujba Lui și a familiei Lui. 

5 

Ține cont de starea în care te afli acum, câtă vreme 

amâni! Crezi că stai pe un teren uscat, într-o stare si-

gură? Dacă ai conștientiza unde te afli, te-ai vedea ca 

unul care stă pe ghimpi, un neconvertit, ca unul care 

încearcă să se ridice în picioare în mijlocul mării, și 

care vede cum valul năpustește peste el. 

6 

Amânarea ta îi aduce mari avantaje Satanei, ispi-

titorul. 

7 

Amânarea ta este un abuz murdar la adresa lui Hris-

tos și a Duhului Sfânt și Îl poate provoca atât de mult pe 

Dumnezeu, încât să te lase în voia minții tale blestemate, 

după care nu mai rămâne nicio speranță pentru tine. 
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8 

 Dacă ți-ai dorit vreodată să te întorci la Dumne-

zeu, ce mai aștepți, ce te face să aștepți? Ai vrea cumva 

să vii la El în condițiile tale? Sper să nu fii atât de ne-

bun, căci Dumnezeu este același, Hristos rămâne ace-

lași, iar promisiunea Lui are atașate aceleași condiții, 

care nu se vor schimba niciodată – pocăința și cre-

dința. 

9 

Mai mult de atât, cu cât amâni mai mult, cu atât mai 

greu îți va fi să te pocăiești ulterior. Dacă azi ți se pare 

greu să te întorci la El, mâine este foarte posibil să îți 

fie mai greu. 

10 

Ia aminte la faptul că, prin amânarea ta, păcatul 

obține zilnic noi victorii. 

11 

Înaintarea în vârstă prezintă multe inconveni-

ente, iar tinerețea are multe avantaje, motiv pentru 

care a amâna este curată nebunie. 

12 

Acum trăiești într-o perioadă plină de avantaje și 

oportunități, vremuri pe care puțini le-au trăit în tre-

cut. 
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13 

Amânarea ta aruncă mântuirea și convertirea ta 

în mâna hazardului, căci mâine nu știi dacă vei mai 

trăi. 

14 

Amânarea convertirii te conduce la a continua să 

trăiești în păcat, așa încât vei crește zilnic numărul 

păcatelor tale, iar vinovăția ta va crește proporțional 

cu ele, făcându-ți sufletul cu totul mizerabil. 

15 

Pe când păcatul crește zi de zi prin amânarea ta, 

tot așa, ca o consecință, mânia lui Dumnezeu împo-

triva ta va crește zi de zi; tu alergi chiar în aceste clipe 

tot mai aproape de dezgustul Lui, grăbind distrugerea 

ta trupească și sufletească. 

16 

Ce se va alege de tine dacă, în ziua de apoi, vei fi 

găsit tot amânând? Vei fi pierdut, trup și suflet, pe 

veci. 

17 

Anii pe care îi trăiești în aceste amânări sunt o 

pierdere de neînchipuit. Când ei vor trece, ce vei da 

pentru unul dintre acești ani, pentru una dintre aceste 

zile sau ore pe care acum le irosești nebunește? 
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18 

Dumnezeu nu ți-a dat timp pe care să îl irosești. El 

nu ți-a dat nici măcar o zi sau o oră mai mult decât este 

nevoie pentru lucrarea pe care o ai de făcut.  

De aceea, nu ai nici un motiv să pierzi acest timp cu 

amânările tale. 

19 

Gândește-te cu luare aminte la măreția deosebită 

a lucrării pe care o ai de făcut. 

20 

Ia în considerare cu o groază de nedescris mulți-

mile de oameni care pier din cauza acestor amânări, și 

gândește-te cu înfricoșare cât de puțini sunt cei care 

amână mereu și în final sunt mântuiți. 

21 

În ochii tăi, convertirea trebuie să fie ori bună, ori 

rea. Ea trebuie să fie ori necesară, ori inutilă. 

22 

Te poți întoarce acum, altfel se poate să nu mai ai 

niciodată a doua șansă.  

Dacă poți să te întorci și totuși nu vrei, vei fi cu to-

tul fără scuză. 
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23 

Gândește-te la cât de mult ai amânat deja și cât de 

mult ai pus la încercare răbdarea lui Dumnezeu prin 

nebunia ta. 

24 

Ai vreo speranță că Dumnezeu te va primi și te va 

mântui? Dacă nu, de ce? 

25 

Ai un mare avantaj să poți veni la Dumnezeu 

acum; și o mare pierdere să amâni, nefiind sigur dacă 

El te va mântui vreodată dacă tu tot amâni. 

26 

Te-ai gândit vreodată cine și cât de mulți sunt cei 

care se roagă pentru convertirea ta, în timp ce tu 

amâni? Știi cine sunt cei pe care îi tot faci să aștepte, 

plini de lacrimi? 

27 

Gândește-te cu luare aminte la faptul că, în vreme 

ce tu amâni, rămânând în starea ta pierdută, totuși Fiul 

lui Dumnezeu nu a amânat lucrarea de răscumpărare. 

28 

Dumnezeu nu întârzie să îți facă bine, dar tu întâr-

zii să îți faci propriul bine. 
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29 

Când ești în necaz sau în nevoi, atunci alergi la El 

ca să te elibereze și să te ajute. 

30 

Bunăstarea ta prezentă și lucrurile acestei lumi, 

de care te bucuri, se duc fără amânare.  

De ce tu ai amâna să te lepezi de ele? 

31 

Când vine vorba de amânarea preocupărilor tale 

lumești, nu ești deloc înclinat să amâni. Oare nu crezi 

că nu ar fi nimerit să amâni convertirea ta? 

32 

Când oamenii îți oferă plăceri pentru firea ta pă-

mântească, tu nu stai prea mult să te gândești dacă să 

le accepți sau nu, și nici n-ai nevoie de prea multe în-

demnuri ca să le primești.  

De ce ai proceda altfel cu mântuirea ta, când îți 

este oferită? 

33 

Ia aminte la faptul că Dumnezeu este dătătorul tu-

turor lucrurilor și că tu nu ești decât un cerșetor mizer 

înaintea Lui. 
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34 

Nu cred că este potrivit să Îl tratezi pe Dumnezeu, 

care vine ca un doctor să îți salveze sufletul, ca pe ve-

cinul sau ca pe un prieten al tău, care până la urmă vin 

nu pentru binele tău, ci al lor. 

35 

Prin amânarea ta, nu crezi că Îl tratezi pe Dumne-

zeu mai rău decât chiar pe diavolul? 

36 

Gândește-te la faptul că este posibil să nu poți să 

te întorci la Dumnezeu în curând. 

37 

Dacă ai ști cât de ferice este să fii convertit, te-ai 

pocăi imediat, și chiar de o mie de ori, regretând chiar 

și amânarea de care te-ai agățat într-atâta. 

38 

De cine depinde ziua morții tale - de tine sau de 

Dumnezeu? 

39 

Cine crezi că știe mai bine clipa plecării tale în 

veșnicie - tu sau Dumnezeu? 
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40 

Cu cât vei răspunde mai repede la chemarea con-

vertirii tale, când Dumnezeu te cheamă, cu atât vei fi 

mai bine primit de El, și vei fi mai pe placul Lui. 

41 

Îmi doresc să Îl tratezi pe Dumnezeu așa cum El te 

tratează pe tine. 

42 

Gândește-te la faptul că amânarea ta constituie o 

respingere a lui Dumnezeu, și așa o și vede El, căci mo-

mentul întoarcerii tale este parte din porunca Lui, 

care îți este adresată. 

43 

Ai face bine să îți amintești că Dumnezeu nu are 

răbdare cu toți oamenii cum a avut suficientă răbdare 

cu tine. 

44 

Dumnezeu nu te va aștepta la nesfârșit. 

45 

Amânările tale îi împovărează pe slujitorii lui 

Hristos, care se trudesc în vederea întoarcerii tale. 
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46 

Ia aminte la faptul că tu ești cel care pierde, cu fie-

care clipă și zi de amânare a convertirii tale. 

47 

Gândește-te la faptul că nu poți fi convertit decât 

aici, căci acest lucru nu va mai fi posibil odată ce vei 

păși în veșnicie. 

48 

Ar trebui să te îngrozească amânările tale, dacă te 

gândești la ce mare îndurare din partea lui Dumnezeu 

se află la dispoziția ta, ca să poți fi convertit. 

49 

Ia aminte la faptul că amânările sunt contrare na-

turii acestei lucrări de convertire. 

50 

Chiar dacă tu amâni, judecata ta nu se amână, iar 

atunci când ea va veni, toate amânările tale îți vor în-

mulți pierzarea și condamnarea, iar amintirea lor te 

va tortura pe vecie.
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