CE TREBUIE S{ FAC S{ FIU MÂNTUIT?
MulÛi întreab| aceiaÕi întrebare aÕa cum a f|cut mulÛimea din ziua Cincizecimii. Dup| ce ei
au fost convinÕi de p|cat, au strigat, “Ce s| facem?” Iar Petru le-a r|spuns, “Poc|iÛi-v|” Fapte 2:3738.
MulÛi nu înÛeleg ce înseamn| pocainÛa. MulÛimi se întristeaz| c| au p|c|tuit Õi chiar fac o
reform| pe dinafar| pentru c| le este fric| c| cursa lor de a face r|u le va aduce suferinÛ| asupra lor.
Îns| aceasta nu este o poc|inÛ| autentic| în sensul Scripturii. Ei se plâng pentru posibila suferinÛ|
decât pentru p|cat.
Biblia nu învaÛ| c| p|c|tosul trebuie s| se poc|iasc| înainte ca ei s| asculte de invitaÛia lui
Hristos “VeniÛi la Mine toÛi cei trudiÛi Õi împov|raÛi, Õi Eu v| voi da odihn|.” Matei 11:28. Puterea
lui Hristos este cea care conduce spre poc|inÛ| adev| rat|. Petru a ar|tat aceasta foarte clar în
declaraÛia sa c|tre IsraeliÛi atunci când a spus, “Pe acest Isus, Dumnezeu L-a în|lÛat cu puterea Lui,
Õi L-a f|cut Domn Õi Mântuitor, ca s| dea lui Israel poc|inÛa spre iertarea p|catelor.” Fapte 5:31. AÕa
cum nu ne putem poc|i f|r| Duhul lui Hristos pentru a ne trezi conÕtiinÛa, tot aÕa noi nu putem fi
iertaÛi f|r| sângele lui Hristos.
Hristos este sursa oric|rui impuls corect. El este Singurul care poate s|di în inimile noastre
ur| pentru p|cat. Orice dorinÛ| pe care o ai pentru adev|r Õi puritate, orice convingere de p|c|toÕenia
ta, este o evidenÛ| c| Duhul S|u lucreaz| în inima ta.
Când inima se supune influenÛei Duhului lui Dumnezeu, conÕtiinÛa va fi trezit|, iar p|c|tosul
va discerne ceva din adâncimea Õi sfinÛenia temeliei guvernului lui Dumnezeu în cer Õi pe p|mânt
– care este legea Sa sfânt|. “Lumina aceasta era adev|rata Lumin|, care lumineaz| pe orice om,
venind în lume,” ilumineaz| orice c|m|ruÛ| secret| al sufletului, iar lucrurile ascunse ale
întunericului sunt descoperite (vezi Ioan 1:9). Convingerea se aprinde în minte Õi în inim| .
P|c|tosul obÛine un sens al neprih|nirii lui Dumnezeu Õi simte teroarea de a ap|rea în vinov|Ûia Õi
necur|Ûia lor, înaintea acestui Cercet|tor al inimilor. Deasemenea el priveÕte iubirea lui Dumnezeu,
frumuseÛea sfinÛirii, bucuria purit|Ûii; el tânjeÕte s| fie cur|Ûat Õi s| fie restorat în comuniune cu Cerul.
Isus a spus: “Ô i dup| ce voi fi în|lÛat de pe p|mânt, voi atrage la Mine pe toÛi oamenii” Ioan
12:32. Hristos trebuie s| fie ar|tat ca Salvatorul care a murit pentru p|catele tale cât Õi pentru ale
lumii întregi; Õi dup| cum Îl priviÛi pe Mielul lui Dumnezeu pe crucea Calvarului, misterul
r|scump|r|rii va începe s| se desf|Õoare înÛelegerii tale, iar bun|tatea lui Dumnezeu te va conduce
la poc|inÛ|. În a muri pentru p|c|toÕi, Hristos a manifestat o iubire infinit|; Õi cum priviÛi iubirea
Sa, v| va înmuia inima, v| va impresiona mintea, Õi v| va inspira poc|inÛa sufletului.
Tu ai putea s| reziÕti acestei iubiri Õi s| refuzi s| fi atras direct c|tre Isus. Iar cum priveÕti
pe Mântuitorul pe crucea Calvarului, s-ar putea s| te miri Õi s| întrebi, “De ce a trebuit ca acest om
s| moar| ?” R|spunsul este, datorit| p|catului. Datorit| înc|lc|rii legii (1 Ioan 3:4). Care lege?
Cele zece porunci ale lui Dumnezeu.
Dup| cum aceste zece porunci sunt examinate, devine clar c| nimeni nu le-a p|strat perfect,
Õi astfel toÛi au p|c|tuit Õi merit| moartea (Romani 3:23, 6:23). Îns| în a examina viaÛa perfect| a
lui Hristos, ne este descoperit c| El a p|strat toate poruncile Tat|lui S|u Õi c| n-a p|c|tuit, atunci de
ce a trebuit ca El s| moar| pe cruce? Pentru c| Tat|l L-a trimis pe Isus aici jos pentru a salva pe
p|c|toÕi de penalitatea morÛii.
Apoi p|c|tosul începe s| realizeze marea iubire pe care Dumnezeu Tat|l o are c|tre el prin
a trimite Singurul S|u Fiu pentru a fi substitutul penalit|Ûii p|catelor, Õi c| Isus trebuie s|-l fi iubit
foarte mult pentru ca s| îndure de bun| voie crucificarea. Deasemenea începe s| realizeze c| dac|
nimeni n-ar fi c|lcat legea lui Dumnezeu, atunci Hristos n-ar fi trebuit s| moar|.

P|c|tosul începe s| realizeze deasemenea c| deoarece el a ales s| p|c|tuiasc|, el e vinovat
pentru a-l pune pe Mântuitorul pe cruce ca s| moar|. La aceast| realizare inima lui se rupe de durere,
Õ i c| f| r| iertare de p|cate el este pierdut. Astfel întregul plan de r|scump|rare – Hristos ca
R|cump|r|tor, Substitut Õi Mare Preot înaintea lui Dumnezeu pentru isp|Õirea p|catelor – începe s|
se deschid| înaintea ochilor lui. El vede c| Hristos este singura lui salvare, linia de leg|tur| între
Dumnezeu Õi om, Singurul care poate face un pod între pr|pastiile pe care p|catul l-a f|cut, Õi pentru
a-l aduce înapoi în comuniune Õi în armonie cu Dumnezeu Õi legea Sa înc| o dat| (1 Ioan 1:9).
Astfel, din iubire pentru Dumnezeu Õi Hristos, o alegere este f|cut| pentru a nu mai înc|lca
legea lui Dumnezeu. Îns| cum, s-ar putea s| v| întrebaÛi? “Cum e posibil ca s| nu mai p|c|tuiesc?”
Cum a rezistat Hristos ispitei la orice pas? A fost prin credinÛ| c| a primit putere Õi har de la Tat|l
S|u pentru a fi capabil s| biruiasc| Õi s| reziste p|catului. Hristos a rezistat la toate ispitele lui
Satana prin a avea legea lui Dumnezeu scris| în inima Sa si prin a face voia lui Dumnezeu (Psalmi
40:8, 119:11). Astfel orice p|c|tos, prin a exersa aceiaÕi credinÛ| în Dumnezeu asemenea lui Hristos,
va avea legea lui Dumnezeu scris| în inima lui Õi i se va da harul Õi puterea necesar| de la Dumnezeu
prin Hristos pentru a fi capabil s| biruiasc| orice ispit| Õi pentru a rezista toate avansurile lui Satana
pentru c| el îl urmeaz| pe Dumnezeu Õi face voia Lui.
Astfel este c| din iubire pentru Dumnezeu Õi Isus Hristos pe care El L-a trimis, c| p|c|tosul
hot|reÕte s| p|zeasc| legea lui Dumnezeu Õi devine un împlinitor al voiei Sale. Ô i neprih|nirea lui
Hristos devine a lui prin credinÛ|, Dumnezeu devine Tat|l S|u iar el copilul S|u (2 Corinteni 6:1418). Astfel realizarea devine clar| c| legea lui Dumnezeu este o imagine al caracterului S|u, Õi c|
Hristos este gloria Õi neprih|nirea legii.
Dac| tânjeÕti dup| ceva mai bun decât aceast| lume poate d|rui, recunoaÕte aceast| voce ca
fiind vocea lui Dumnezeu în sufletul t|u. Cere-I lui Dumnezeu s|-Ûi dea poc|inÛ| adev|rat|, s|-Ûi
descopere pe Hristos în iubirea Sa infinit| Õi cur|Ûie perfect|. În viaÛa Mântuitorului principiile legii
lui Dumnezeu – iubirea suprem| a lui Dumnezeu c|tre oameni – au fost exemplificate perfect.
Bun|voinÛ| Õi iubire neegoist| a fost baza oric|rei acÛiuni ale Sale. Doar privind la Hristos Õi l|sând
ca lumina Mântuitorului s| cad| asupra noastr| pentru ca s| putem vedea p|c|toÕenia inimilor
noastre Õi tânjind dup| cur|Ûarea lui Hristos s| ne umple cu Duhul S|u dulce.
S-ar putea c| v-aÛi gândit c| viaÛa voastr| a fost destul de bun| Õi cu un caracter moral corect,
Õi s| credeÛi c| nu aveÛi nevoie s| v| umiliÛi inima înaintea lui Dumnezeu asemenea p|c|tosului
obiÕnuit: îns| când lumina lui Hristos str| luceÕte în sufletul vostru, veÛi vedea c| p|catul a întinat
orice acÛiune a vieÛii. Atunci veÛi Õti c| neprih|nirea voastr| este într-adev|r ca niÕte haine mânjite
(Isaia 64:6), Õi c| doar sângele lui Hristos v| poate cur|Ûa de murd|ria p|c|tului, Õi s| v| reînoiasc|
inima dup| asem|narea Sa.
O raz| din slava lui Dumnezeu, o lic|rire din puritatea lui Hristos penetrând sufletul, face
orice pat| a necur|Ûiei distinct|, Õi arat| diformit|Ûile Õi defectele caracterului uman. Face aparent|
dorinÛele nesfinte, infidelitatea inimii, Õi necur|Ûia buzelor. Niciun p|cat comis nu poate fi ascuns,
ci va sta împotriva noastr| la judecat| dac| nu ne poc|im Õi dac| nu vor fi acoperite de sângele lui
Hristos. Toate faptele de neloialitate în înc|lcarea Legii lui Dumnezeu nu pot fi ascunse, ci vor fi
expuse p|c|tosului sub influenÛa cercet|toare al Duhului lui Dumnezeu. Sub aceast| convingere,
spiritul s|u este trezit, iar el se detesteaz| de el însuÕi când priveÕte caracterul f|r| pat| Õi curat al lui
Hristos.
Dac| -Ûi vezi p|c|toÕenia, nu aÕtepta s| te faci mai bun. MulÛi cred c| ei nu sunt destul de
buni s| vin| la Hristos, Õi decid s| aÕtepte pân| când se poart| mai bine. Îns| tu nu poÛi aÕtepta s|
devi mai bun prin eforturile tale însuÛi (vezi Ieremia 13:23). Ajutorul t|u este doar în Dumnezeu.
Nu aÕtepta pentru convingeri mai puternice, oportunit|Ûi mai potrivite, sau pentru simÛ|minte mai
sfinte. Tu nu poÛi face nimic prin puterea ta. Trebuie s| vi la Hristos aÕa cum eÕti.

Îns| nu aÕtepta prea mult! Nu te înÕ ela cu gândul c| Dumnezeu în marea Sa iubire Õi
îndurare, va salva pe cei care au refuzat harul S|u. Ur|ciunea teribil| a p|catului poate fi estimat|
doar în lumina crucii. Când oamenii presupun c| Dumnezeu e prea bun pentru a da la o parte pe
p|c|tos, s| se uite la Calvar. Hristos a venit de bun| voie s| moar| la Calvar pentru a dovedi c| nu
este nici o alt| cale prin care omul s| poat| fi salvat. F|r| acest sacrificiu infinit a fost imposibil
pentru rasa uman| s| scape de puterea mânjitoare al p|catului Õi pentru a fi restorat în comuniunea
cu fiinÛele sfinte; a fost imposibil pentru ei s| devin| p|rtaÕi ai unei vieÛi spirituale. Datorit| acestei
fapte Hristos a luat asupra Lui vinov|Ûia celui neascult|tor, Õi a suferit în locul s|u. Iubirea, suferinÛa
Õi moartea Fiului lui Dumnezeu m|rturisesc c|tre enormitatea p|catului Õi declar| c| nu este sc|pare
din puterea ei, Õi nu este speranÛ| pentru o viaÛ| mai înalt| , ci doar prin a ne supune sufletul lui
Hristos.
Adam Õi Eva s-au convins înÕiÕi c| pentru un lucru atât de mic ca a mânca din fructul interzis
nu ar putea s| rezulte o asemenea consecinÛ| teribil| dup| cum le-a spus Dumnezeu. Îns| acest lucru
mic a reprezentat inc|lcarea legii sfinte Õi de neschimbat a lui Dumnezeu, Õi i-a separat de Dumnezeu
iar astfel au deschis porÛile morÛii Õi al necazurilor din lumea noastr|. Cerul ÎnsuÕi a simÛit efectele
rebeliunii împotriva lui Dumnezeu. Calvarul st| ca un memorial al sacrificiului uimitor necesar
pentru a isp|Õi pentru înc|lcarea legii divine de c|tre om. HaideÛi s| nu privim p|catul ca pe un lucru
de mic| importanÛ|. P|catul a costat preÛul infinit al vieÛii Fiului lui Dumnezeu în ordine pentru a
r|scump|ra umanitatea din acesta.
MulÛi accept| o religie intelectual|, o form| a evlaviei, când inima nu este cur|Ûat|. Fie ca
rugaciunea ta s| fie lui Dumnezeu “Creaz| în mine o inim| curat|...Õi pune în mine un duh nou Õi
statornic” Psalmi 51:10. Poart|-te cu credincioÕie cu sufletul t|u însuÛi. Fi la fel de persistent, Õi
serios cum ai fi dac| viata ta muritoare ar fi în primejdie–pentru c| într-adev|r este! O speranÛ|
presupus| Õi nimic mai mult îÛi va dovedi veÕnicia ruinat|.
Studiaz| Cuvântul lui Dumnezeu cu rug|ciune. Acel Cuvânt îÛi prezint| prin legea lui
Dumnezeu Õi viaÛa lui Hristos, marile principii ale sfinÛirii, “f|r| care nimeni nu va putea vedea pe
Domnul” Evrei 12:14. Te convinge de p|cat, îÛi arat| clar calea c|tre salvare. D|ruieÕte atenÛie
acestuia ca vocii lui Dumnezeu vorbind sufletului t|u, Õi o dat| ce îl vei asculta vei fi cur|Ûat Õi
eliberat din puterea p|catului prin puterea Õi lucrarea lui Dumnezeu în viaÛa ta.
“Cum îÕi va Ûinea tân|rul curat| c|rarea? Îndreptându-se dup| Cuvântul T|u.” Psalmi 119:9.
“...duceÛi pân| la cap|t mântuirea voastr| cu fric| Õi cu tremur. C|ci Dumnezeu este Acela
care lucreaz| în voi, Õi v| d| dup| pl|cerea Lui, Õi voinÛa Õi înf|ptuirea.” Filipeni 2:12-13.
O dat| ce vezi enormitatea p|catului, Õi te vezi exact aÕa cum într-adev|r eÕti, nu renunÛa în
disperare. Hristos a venit s| salveze p|c|toÕii. Noi nu ne putem împ|ca cu Dumnezeu, oh, ce iubire
minunat|! – Dumnezeu în Hristos “a împ|cat lumea cu Sine ÎnsuÕi” 2 Corinteni 5:19. El curteaz|
prin iubirea Sa tandr| inimile copiilor Lui greÕiti. Nici un p|rinte p|mântesc nu ar putea s| fie atât
de r|bd|tor cu greÕelile Õi erorile copiilor lui aÕa cum este Dumnezeu cu aceia pe care El caut| s|-i
salveze. Nimeni n-ar putea s| imploreze cu mai mult| ging|Õie pe p|c|tos. Niciodat| buzele umane
n-au scos asemenea implor|ri tandre celui pierdut decât El o face. Toate promisiunile Õi avertiz|rile
Lui nu sunt decât iubirea de nespus al sufl|rii Sale.
Când Satana vine s|-Ûi spun| c| eÕti un mare p|c|tos, Õi c| nu se merit| s| încerci s|-L slujeÕti
pe Dumnezeu, priveÕte spre R|scump|r|torul t|u Õi vezi lumina Sa, Õi vorbeÕte despre meritele Sale.
RecunoaÕte-Ûi p|catul, îns| spune duÕmanului c| “Isus Hristos a venit în lume s| salveze p|c|toÕii”
Õi c| tu poÛi fi salvat prin iubirea Sa de neasemuit (vezi 1 Timotei 1:15). Noi suntem într-adev|r
mari p|c|toÕi, îns| Hristos a murit pentru ca noi s| putem fi iertaÛi cu des|vârÕire. Meritele

sacrificiului S|u sunt suficiente pentru a fi prezentate tat|lui în dreptul nostru. Acelui c|ruia i s-a
iertat cel mai mult Îl vor iubi cel mai mult, Õi vor sta cel mai aproape de toronul S|u pentru a-L l |uda
pentru sacrificiul Õi iubirea Sa infinit|. Atunci când cuprindem în profunzime iubirea lui Dumnezeu,
atunci vom realiza cel mai bine ur|ciunea p|catului. Când vedem lungimea lanÛului care a fost
coborât din cer pentru noi, atunci când înÛelegem ceva despre sacrificiul infinit pe care Hristos l-a
f|cut pentru noi, inima se va topi de tandreÛe Õi p|rere de r|u.
Poc|inÛa pentru p|catele noastre este necesar| (vezi Proverbe 29:1; Luca 13:2-5; Apocalipsa
2:5), îns| dac| noi nu avans|m mai departe decât în poc|inÛa pentru p|cate, aceasta nu ne va ajuta
la nimic. Noi trebuie “s| aducem...roduri vrednice pentru poc|inÛ|” Luca 3:8. Cu alte cuvinte, noi
trebuie s| p|r|sim Õi s| punem deoparte p|catele noastre (vezi Proverbe 28:13; Efeseni 4:17-32).
S| nu ne punem deoparte lucrarea de p|r|sire a p|catelor Õi c|utarea cur|Ûiei inimii prin Isus,
deoarece p|catul indiferent cât de mic poate s| apar|, poate s| fie îng|duit doar cu riscul de a va
pirde sufletul. Ceeace nu biruim ne va birui pe noi Õi ne va aduce distrugerea. Dac| alegem s|
p|c|tuim, noi suntem slujitori ai p|catului Õi în robia celuia care l-a creat – Diavolul (vezi Ioan 8:34;
Romani 6:16; 2 Petru 2:19; 1 Ioan 3:8). Iar plata pe care Diavolul o pl|teÕte slujitorilor lui nu este
suficient pentru a tr|i – “Pentru c| plata p|catului este moartea” (Romani 6:23). Îns| dac| alegem
s| slujim pe Dumnezeu, atunci vom fi eliberaÛi de p|cat prin Hristos. Ô i ceeace Hristos d| slujitorilor
S| i credincioÕi este suficient pentru a tr|i – pentru c| “darul lui Dumnezeu este viaÛa veÕnic| prin
Isus Hristos Domnul nostru” Romani 6:23.
Îns| orice fapt| de înc|lcare, orice neglijare sau refuzare al harului lui Hristos, va reacÛiona
asupra ta însuÛi; va împietri inima, depravând voinÛa, amorÛind înÛelegerea, Õi nu doar f|cându-te mai
puÛin rezistent ispitelor, îns| mai puÛin capabil de supunere la implorarea tandr| al Duhului lui
Dumnezeu.
Chiar o singur| tr|s|tur| rea de caracter sau o dorinÛ| p|c|toas| care e tânjit| cu persistenÛ|,
în cele din urm| va neutraliza toat| puterea Evangheliei. Aceia care manifest| sfidare pentru
Dumnezeu Õi adev| rul S| u, vor secera recolta pe care o seam|n|. În toat| Biblia nu exist| o
avertizare mai înfricoÕ|toare împotriva jocului cu p|catul decât c| “cel r|u este prins în îns|Õ i
nelegiuirile lui Õi este apucat de leg|turile p|catului” Proverbe 5:22.
Hristos este gata s| te elibereze din p|cat, îns| El nu v| va forÛa voinÛa; iar dac| printr-o
persistent| p|c|tuire voinÛa ta va fi cu totul îndoit| spre r|u, Õi nu va fi nici o dorinÛ| pentru a fi
eliberat, Õi nu vei accepta harul S|u, ce altceva ar putea El s| mai fac|? În cele din urm| te-ai distrus
tu singur printr-o refuzare determinat| a iubirii Sale. Îns| acest destin teribil nu trebuie s| fie al t|u.
“...Hristos Isus a venit în lume ca s| mântuiasc| pe cei p|c|toÕi, dintre care cel dintâi sunt
eu.” “Iat| c| acum este vremea potrivit|; iat| c| acum este ziua mântuirii.” “Ast|zi , dac| auziÛi
glasul Lui, nu v| împietriÛi inimile!” 1 Timotei 1:15; 2 Corinteni 6:2; Evrei 3:7.
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