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CAPITOLUL 1

PĂCATUL NU VA MAI STĂPÂNI  
ASUPRA VOASTRĂ (ROMANI 6:14)

Încercarea lumii de a defini păcatul faţă în faţă  

cu perspectiva Bibliei

D

acă cauți pe internet citate despre păcat vei fi uimit să constați câte 

definiții și perspective pro-păcat vei găsi. Cele mai multe provin desigur 

de la formatorii de opinii, de ideologii și de la filozofii vremurilor. În zilele 

noastre asistăm la redefinirea păcatului, ideologiile postmoderniste afirmând 

că ceea ce Biblia numește păcat nu este nimic altceva decât descătușarea din 

lanțurile dogmelor religioase, încurajându-se astfel renunțarea la orice formă de 

restricție recomandată de învățătura iudeo-creștină. Toate citatele și maximele 

aparent spirituale au contribuit din nefericire la diminuarea sensului păcatului, 

dar cel mai grav este că multe mișcări creștine au adoptat o parte din aceste 

perspective și concepte ”îmbrăcându-le” cu ”haina” creștinismului. Părerea 

mea este că acestea nu se potrivesc de niciun fel pe adevărații credincioși și nici 

nu se potrivesc cu definiția biblică a păcatului. 

Aceste tentative de redefinire a păcatului au presat de-a lungul întregii isto-

rii a umanității încercând să acorde omului o liniștire a conștiinței împovărate 

de păcate. Putem constata că, în mare parte, Satan a reușit să-i țină pe oameni 

înșelați de aceste concepte întreaga lor viață, deoarece astfel de definiții despre 

păcat sunt mai ușor de acceptat decât schimbarea vieții. De fapt acest fel de li-

niștire a conștiinței este doar temporară deoarece nu este altceva decât o amor-

țire a conștiinței. Eu cred că dacă oamenii care se lasă ușor injectați cu astfel 

z



2

Dacă ne mărturisim păcatele

de concepte despre lume și viață și, implicit despre păcat, dacă ar fi cu adevărat 

căutători sinceri ar putea constata repede prin citirea Bibliei că se poate obține 

cu mult mai mult decât o liniștire a conștiinței. Ei pot obține chiar iertarea 

și eliberarea de păcate, însă toate acestea doar prin Hristosul Bibliei care oferă 

întregii umanități, indiferent de rasă, cultură sau educație o cale sigură spre 

fericire, o cale pe care El îi însoțește și îi ajută să umble biruitori.         

După învățătura Bibliei, păcatul este călcarea voii lui Dumnezeu cu deplină 

știință și cu voie liberă, în depline facultăți mintale, prin gând, cuvânt sau faptă. 

Astfel, călcarea legii morale stabilită de Creator poate fi făcută prin comitere 

sau prin omitere (1 Ioan 3:4; Iacov 4:17). Trebuie precizat că necunoașterea 

legii morale sau necredința nu-l absolvă pe vinovat de călcarea legii (Romani 
14:11-12, 23).

Și fiindcă voia lui Dumnezeu se arată în legile Sale, de aceea păcatul se mai 

numește și fărădelege, așa cum ni se spune în 1 Ioan 3:4: ”Oricine face păcat 
face și fărădelege; și păcatul este fărădelege.” (Romani 5, 13; Iacov 2, 9; Isaia 49, 
12-13). Rădăcina păcatului este pofta care ispitește pe om (Iacov 1, 13-15). 
Păcatul atrage mânia lui Dumnezeu asupra omului fiindcă „păcatul este urâ-

ciune înaintea lui Dumnezeu” (Deuteronom 17, 25; Pilde 3, 32).

Păcatul îl face pe om să devină vrăjmaș al lui Dumnezeu și aceasta atrage 

mânia lui Dumnezeu asupra omului (Iov 21, 17; Ieremia 21, 14; Psalm 20, 
8-10; 78, 6; Isaia 10, 6).

Din definiția de mai sus rezultă că păcatul presupune existenta unei legi 

morale revelate așa cum spune Pavel în Romani 7:7-12 și ea există ca Lege a 

lui Dumnezeu revelată care dă cunoștința păcatului: ”Deci ce vom zice? Legea 
este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin 
Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!” 
Apoi păcatul  a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul 
de pofte; căci fără Lege, păcatul este mort.  Odinioară, fiindcă eram fără Lege, 
trăiam; dar, când a venit porunca, păcatul a înviat, și eu am murit. și porunca, 
ea, care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat 
prilejul, prin ea m-a amăgit, și prin însăşi porunca aceasta m-a lovit cu moartea. 
Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună.”
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În teologie, doctrina care tratează conceptul de păcat se numește hamarto-

logie. Cuvântul din limba greacă ”hamartia” înseamnă ”a greși ținta corectă, a 

atinge o țintă greșită” și îl întâlnim de circa 230 ori în Noul Testament.

Mai există și alți termeni care descriu și definesc păcatul, cum ar fi:

”parabates” care înseamnă greșeală și îl regăsim în Romani 2:23; 4.15; 5.14; 
Galateni 3.19, etc. ”Parabates”  deci înseamnă greșeală sau încălcare specifică a 

Legii lui Dumnezeu.

• Un alt cuvânt des folosit este ”anomos” care se referă la fărădelege, ne-

legiuire și descrie o încălcare a legii în sensul cel mai larg; iar în sens es-

catologic se referă la Anticrist. Cuvântul ”anomos” îl întâlnim în Matei 
13:41; 24.12; 1 Timotei 1.9 

• Cuvântul ”adikia” este de asemenea unul folosit tot pentru referire la pă-

cat dar mai concret la sensul de  nedreptate cum este descrisă în urmă-

toarele versete din Romani 1.18; Luca 16.9; Romani 6.13; 2Tesaloniceni 

2.10, referindu-se la un comportament nedrept, în sensul cel mai larg.

• Nici cuvântul ”asebes” nu este deloc de neglijat când vine vorba de păcat 

deoarece acesta se referă exact la a trăi fără evlavie sau a fi neevlavios: 

Romani 1.18;  1 Tim.1.9;  1 Petru.  4.18. Din Biblie știm despre im-

portanța evlaviei care, deși are ca rezultat promisiunea vieții de acum 

și a celei viitoare, totuși vedem bine că nu este luată în seamă, în lume 

existând mulți oameni neevlavioși, nemântuiți și apostați. 

• Mă voi referi puțin și la cuvântul ”poneros” care descrie termenul de bază 

pentru răul moral în următoarele referințe: Matei 7:11; 12:39; 15:19; 
Fapte 17:15; Romani 12:9. Acest cuvânt este folosit și în legătură cu 

Satan (Matei 13:19, 38; 1 Ioan 2:13 -14, 5:18) și cu duhurile rele (Luca 
11:26; Fapte 19:12) și face referire la ființele care nu se conformează față 

de standardul lui Dumnezeu, prin omitere sau prin comitere. 

Motivul pentru care m-am referit la aceste cuvinte care descriu păcatul este 

că, având cât de cât o idee despre sensul lor putem conclude că păcatul: nu 

este un lucru sau o simplă imperfecțiune, ci este o forță activă și destructivă 

care operează în domeniul realității, luând forme diferite. Mai reiese că păcatul 
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este o realitate contrară unui standard clar stabilit de Dumnezeu și implică și 

aspecte pasive (omiterea  de  a  face  binele - Iacov 4:17 - ”Deci cine ştie să facă 
bine şi nu face săvârşeşte un păcat”!), dar mai ales active (comiterea concretă a 

răului). Toate acestea implică participarea omului ca parte deplin responsabilă.

Prin cartea de față mă adresez în special creștinilor, celor care au ajuns la 

cunoștința adevărului despre realitatea spirituală a vieții eterne referitoare la 

Rai și Iad, deci tuturor celor care doresc cu adevărat să trăiască în sfințenia și 

neprihănirea oferită de Hristos Domnul nostru. În această carte nu intenționez 

să conving necredincioșii sau ateii cât de păcătoși sunt, însă dacă dintre aceștia 

vor dori să citească ce am scris, mă rog Domnului să descopere realități practi-

ce referitoare la păcat, la consecințe și nevoia de a trăi o viață curată și frumoasă 

în armonie cu planul divin.  

Definirea mărturisirii păcatelor

 Mărturisirea păcatelor (confesarea) are două mari părți. Prima parte constă 

în mărturisirea propriu-zisă, iar a doua parte constă în iertarea pe care noi o 

primim de la Dumnezeu Însuși. Oricine a citit Biblia nu se îndoiește de acest 

lucru, ci rămâne ferm în credința că toate păcatele îi sunt iertate înaintea lui 

Dumnezeu în Isus Hristos, astfel mărturisirea și iertarea păcatelor este o mare 

binecuvântare: „pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru 
noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21). Prin 

faptul că Isus Hristos a fost pus pe cruce, El a devenit păcat pentru noi. Isus 

Hristos este răscumpărarea pentru păcatele noaste. Dumnezeu și-a vărsat mâ-

nia Sa asupra lui Hristos, atârnându-l pe cruce. Isus Hristos a făcut pace între 

Dumnezeu și om. Când noi ne mărturisim păcatul, Hristos ia povara păcatului 

nostru și ne dă în schimb iertarea Lui completă și plină de iubire. Prin iertarea 

păcatelor noi primim „darul lui Dumnezeu” și „viața veșnică în Isus Hristos, 

Domnul nostru” (Romani 6:23). ”Pentru că plata păcatului este moartea, însă 
darul de har al lui Dumnezeu este viaţă eternă în Hristos Isus, Domnul nostru.” 
(GBV)

Cuvântul ”mărturisire” este folosit și de sistemul judecătoresc. Astăzi, când 

cineva este acuzat de o crimă, poate fie să nege acuzațiile, fie să mărturisească 
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acuzațiile, ceea ce înseamnă că acea persoana implicată este de acord cu acu-

zațiile care i se aduc.

Cuvântul grecesc „homologeo” înseamnă ”să spun același lucru”, adică ”să 

fiu de acord, să nu refuz, să nu neg, să declar, să mărturisesc”, adică să recunosc 

sau să mă declar vinovat de ceea ce sunt acuzat.

Acest termen foarte important se referă și la cazul primirii mântuirii, când 

cineva acceptă să fie mântuit de Mântuitorul Isus Hristos există numai o cale, 

conform spuselor lui Isus în Matei 10:32-33: „De aceea, pe oricine Mă va 
mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este 
în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda 
și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.”  De asemenea, Pavel ne spune ce 

trebuie să facem ca să fim mântuiți, și anume să mărturisim cu gura noastră 

aceasta. Romani 10: 9-11 ”Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și 
dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. ”Căci 
prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se 
ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat 
de rușine.”

Esența acestei mărturisiri este că Isus Hristos este singurul care ne poate 

salva. Noi mărturisim că suntem păcătoși, nu putem să ne salvăm singuri și 

mărturisim că avem nevoie de Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ne mântuiască.

Referitor la mărturisirea păcatelor noastre, faptul că trebuie să mărturisim 

că suntem păcătoși este vital în procesul nostru de după mântuire, dar mărtu-

risirea păcatelor noastre merge și mai departe decât aceasta. Biblia ne spune că 

mărturisindu-ne păcatele noastre lui Isus Hristos El ne va ierta de orișice păcat 

comis cu gândul sau cu fapta, făcut chiar ulterior nașterii din nou și botezului 

în apă. Acest lucru este confirmat în 1 Ioan 1:8-10 ”Dacă zicem că n-avem 
păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, 
El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 
Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.” 
Ioan scrie aici credincioșilor, nu necredincioșilor.

În concluzie, mărturisirea păcatelor aduce foarte mari beneficii pe toate pla-

nurile existentei noastre: trup, suflet și duh, deoarece ne eliberează cugetul 
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(conștiința) și inima (Ioan 8:31-34; 1 Ioan 3:19-20). În același timp, am văzut 

că poate opri și chiar anula judecata (2 Samuel 24:17, 25; 1 Împărați 8:46-50; 
1 Timotei 5:24) reabilitându-ne complet, în așa fel ca și cum nu am fi păcătuit 

niciodată (Matei 26:75; Marcu 16:7; 2 Cronici 33:10-14). Așa putere are sân-

gele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să-I fie Numele Atotputernic!

Valoarea terapeutică a mărturisirii păcatelor a fost semnalată chiar de mulți 

psihiatrii și psihoterapeuți contemporani. Aceștia au observat că mărturisirea 

păcatelor este benefică deoarece omul împovărat iese din carapacea în care a 

fost închis datorită comiterii păcatelor, devenind cu adevărat liber. Acest lucru 

s-a constatat în ședințele terapeutice, când oameni credincioși au ales să mear-

gă la un duhovnic pentru acest act al mărturisirii. Chiar dacă se folosesc diferi-

te terapii care pot ajuta foarte mult persoanele depresive sau afectate de diferite 

tulburări psihice, consider că în mărturisirea păcatelor este benefică asistența 

spirituală a unui confesor (duhovnic) deoarece acesta are rolul de îndrumător 

și îl ajută pe om să se deschidă spre Dumnezeu prin intermediul întrebărilor și 

sfaturilor biblice. Personal, ca unul care am absolvit o Universitate în dome-

niul psihoterapiei și consilierii creștine (HIS University, Corona California), 

am analizat din diverse perspective beneficiile incontestabile ale acestei com-

plementarități între perspectiva valorii psihoterapeutice și a celei biblice. Am 

observat în lucrul cu oamenii cum un păcat care este nemărturisit cu anii sau o 

perioadă lungă de timp, poate cauza boli psihice (sufletești), îl obosește pe om 

în lupta sa interioară prin ascunderea acestuia și nu de puține ori se ajunge la 

tulburări mentale grave. Pe de altă parte, am constatat cu mare satisfacție cum 

oamenii care apelează la ajutorul consilierilor creștini cunoscători și autorizați 

în practicarea diferitelor terapii bazate pe Biblie, reușesc prin Hristos să se 

elibereze de orice legături și puteri ale păcatului și apoi să trăiască o viață cu 

adevărat liberă și biruitoare. 

Când ne hotărâm să ne mărturisim păcatele, practic atunci începe procesul 

terapeutic. Atunci se declanșează în interiorul omului o liniște care va inunda 

întreaga ființă (duh, suflet și trup) dar desigur aceasta se va menține dacă cu 

adevărat în perioada imediat următoare are loc mărturisirea păcatelor într-un 

mod corect. Deoarece și Satan cunoaște valoarea mărturisirii păcatelor, el va 

căuta să facă tot ce-i stă în putință să împiedice această lucrare eliberatoare, 

amăgind omul prin diferite tertipuri cum ar fi: să pună pe seama altora respon-
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sabilitatea păcatelor comise, ca și cum dacă nu erau alte persoane implicate el 

nu ar le-ar fi săvârșitstea. O altă tehnică a lui este să inducă în mintea omului 

ideea că nu poate fi înțeles de nimeni sau că el este prea păcătos sau să blameze 

această practică a mărturisirii. Sfatul meu către tine este să nu te rușinezi, ci 

mai degrabă să învingi orice rușine ce vine din păcat și din expunerea lui prin 

mărturisire. 

Şi ne iartă nouă păcatele noastre, pentru că și noi iertăm oricui ne este dator... 
(Luca 11:4)

Despre abuzuri și experiențe negative în ce privește  

mărturisirea păcatelor

Recunoaștem cu toții, cei care suntem creștini practicanți, că într-adevăr 

s-au făcut uneori abuzuri în ceea ce privește mărturisirea păcatelor. Alții au 

avut parte de experiențe ulterioare negative, în sensul că au fost trădați și tot ce 

au mărturisit într-un cadru despre care li s-a spus că este confidențial, a ajuns 

să fie divulgat către alte persoane care apoi i-au ironizat sau acuzat. Astfel s-au 

rupt relații între oameni și chiar mai rău, unii au renunțat la a mai umbla pe 

calea credinței.

Există biserici în care mărturisirea păcatelor nu se mai practică tocmai da-

torită unor abuzuri sau experiențe negative anterioare, la fel cum există multe 

biserici în care acest act a devenit o rutină atât de banală încât mulți o practică 

fără să mai dea importanța cuvenită. În aceste biserici credincioșii merg la 

preot sau duhovnic fără nicio remușcare să își mărturisească păcatele groaznice 

față de care nu se pocăiesc, mărturisindu-le din nou și din nou când au ocazia. 

Niciuna dintre aceste situații nu este de dorit. De dorit este ca o biserică locală 

să aibă o învățătură și o practică biblică corectă astfel încât credincioșii să se 

bucure din plin de practicarea acestei discipline spirituale binefăcătoare.    

Există și unele situații în care anumiți frați cu râvnă excesivă fac cumva 

presiune, spunând ceva de genul: ”tu trebuie să te mărturisești neapărat”. Sub 

acest asalt de ”îndemnuri” și acompaniat de versete biblice scoase din context 

și aplicate fără dragoste și înțelepciune și de multe ori chiar folosind presiunea 
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sub diverse alte forme, credincioșii pot ajunge să se simtă inconfortabil în 

procesul mărturisirii. 

Dacă nu înțelegem bine ce este mărturisirea păcatelor, atunci mărturisirea 

va fi lucrul cel mai urât, cel mai nedorit și pe care vom căuta să îl ocolim cu 

desăvârșire. Asta deoarece înfățișându-te înaintea unui om la fel de păcătos ca 

tine, fie el preot sau duhovnic și aplecându-te cu smerenie înaintea lui pentru 

a-ți înșira păcatele, devii foarte vulnerabil. Cu alte cuvinte să-ți dai pe față 

starea, să recunoști că ești vinovat, este un lucru neplăcut pentru oricine, căci 

prin natura lui orice om tinde să ascundă acele fapte neplăcute pe care le-a 

săvârșit într-un mod sau altul, prin gând, prin faptă sau atitudine. 

Observați că mărturisirea păcatelor nu este un lucru natural pentru natura 

noastră umană căzută. Dacă ea ar fi un lucru natural, nu ar trebui să existe 

o poruncă prin care să ni se spună să ne mărturisim păcatele, pentru că am 

face-o natural. De exemplu, știm cu toții că daca pui mâna în foc, focul te va 

arde și nu trebuie să i se dea focului porunca să ardă. Deoarece aceasta este na-

tura lui. Dar în natura omului nu este să se mărturisească, ci dimpotrivă, să se 

închidă în sine și să ascundă faptele sau gândurile. Și totuși, actul mărturisirii 

poate deveni un lucru dorit și practicat de noi din convingere dacă înțelegem 

câtă binecuvântare decurge din el.

Mă rog lui Dumnezeu ca cei care ați auzit sau ați trăit experiențe nega-

tive să fiți vindecați deplin în Numele Domnului Isus Hristos și să vă ajute 

Dumnezeu să regăsiți prin cartea aceasta frumusețea acestei discipline spiritu-

ale eliberatoare. Să iertați pe cei care v-au dezamăgit în vreun fel și mă rog să 

aducă Dumnezeu în viața voastră slujitori cu adevărat plini de Duhul Sfânt și 

înțelepciune care să vă ajute, să vă îndrume biblic corect și confidențial în actul 

mărturisirii păcatelor.

Experienţa mea din copilărie legat de  

mărturisirea păcatelor

Deoarece de mic am crescut într-o familie de credincioși cu frică de 

Dumnezeu, am auzit des vorbindu-se despre păcat și consecințe, dar și despre 
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eliberarea primită în urma mărturisirii păcatelor. Am devenit foarte familiar 

cu aceste noțiuni și le consideram ceva normal în viața unei biserici. Bunicul 

meu fiind pastor, am avut ocazia deseori să văd cum unii credincioși veneau 

la casa lui chiar cu acest scop specific, de a fi ajutați în mărturisirea păcatelor. 

Îmi amintesc bine cum unii veneau foarte triști, împovărați parcă de ceva și 

chiar foarte mâhniți, iar alții erau chiar nervoși și neliniștiți. Nu de puține ori 

vedeam venind oameni bolnavi în stare gravă sau auzeam de faptul că bunicul 

meu îi vizita la solicitarea lor, pentru a-și mărturisi păcatele înainte să moară. 

Atunci când acestea întâlniri aveau loc în casa bunicilor eu, care eram pe atunci 

un copil de 10 ani, simțeam ceva diferit în atmosferă când aceste persoane 

apăreau, atmosfera parcă brusc se schimba. Bunica m-a învățat că atunci eu 

trebuie să merg să mă joc în altă parte a casei sau în curte, dar mai ales mă 

avertiza să mă joc în liniște pentru a nu deranja musafirii care au intrat în casă. 

Ce se întâmpla acolo nu știam atunci, dar îmi amintesc bine că abia așteptam 

să termine întâlnirea lor, deoarece de fiecare dată oamenii ieșeau total schim-

bați, cu o dispoziție bună. Iar dacă la intrare nici nu mă observau pe mine 

sau pe bunica în schimb, atunci când întâlnirea se încheia, aceiași oameni mă 

îmbrățișau, vorbeau cu noi veseli și emanau o dragoste de parcă doreau să-i 

îmbrățișeze pe toți cei din jur. 

Acest lucru mă amuza uneori și, în familie, chiar imitam satiric astfel de 

evenimente, cu inocența mea de atunci: îmi puneam mâinile la spate, plecam 

capul în pământ, îmi luam o înfățișare posomorâtă și mergeam direct spre ușa 

de la camera aceea. O deschideam încet, intram și stăteam acolo câteva secunde, 

după care ieșeam sărind în sus și deschizându-mi brațele către toți cei din casă, 

repetând unele dintre cuvintele lor pline de bucurie pe care le auzeam adesea și 

parcă erau tipice. Părinții și bunicii se amuzau de mine, desigur, iar eu și frații 

mei repetam ”spectacolul” cu scopul de a le stârni bucurie, însă bunicul mă 

oprea și mă liniștea încercând să mă facă să înțeleg că ca ceea ce se întâmpla 

acolo de fiecare dată era un eveniment foarte serios și foarte important. 

Mai târziu când am crescut, bunicul mi-a explicat despre păcate și despre 

iertarea pe care Dumnezeu o acordă celor care se mărturisesc. Apoi anii au 

trecut și înainte de începerea cursurilor la institutului teologic am avut două 

experiențe care m-au ajutat mai târziu să-i înțeleg mai bine pe cei care sunt 

împovărați de păcate și care, deși nu au prea multe cunoștințe teologice, doresc 
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cu ardoare să-și elibereze sufletul de presiunea faptelor comise, de gânduri 

murdare sau de cuvinte rostite.n 

Voi împărtăși doar una dintre aceste experiențe eliberatoare ale mele legate 

de mărturisirea păcatelor, cu scopul de a-i încuraja pe toți aceia care doresc 

să își mărturisească păcatele și nu știu cum să o facă, să fie asigurați că este o 

lucrare interioară a Duhului Sfânt. El este Cel care într-un mod foarte înțelept, 

dar persuasiv, caută să îl convingă pe om de păcatul care este în interior și îl 

îndrumă spre mărturisire. Desigur, El nu va abuza peste voința omului, putând 

fi chiar respins de către cei care refuză să accepte că sunt păcătoși și că au nevoie 

de iertare. Tocmai de aceea, prin această carte doresc să pun o bază biblică pe 

care eu nu am avut-o atunci în momentul primei experiențe și care consider că 

este de ajutor celor care doresc să-și mărturisească păcatele și chiar celor care 

vor să-i ajute pe alții în mărturisire, lăsând totuși activă și suverană lucrarea 

Duhului Sfânt de convingere interioară.      

În contextul societății de azi sunt din ce în ce mai multe teologii și ideologii 

cu privire la păcat, care fac ca acesta să fie abordat și tratat foarte superficial 

sau chiar ignorat, ba chiar se duc lupte intense împotriva practicii mărturisirii 

păcatelor. Această carte însă se adresează creștinilor sincer interesați în a trăi o 

viață curată și placută lui Dumnezeu.

Observăm în zilele noastre semnele pierderii simțului păcatului, simptome-

le regăsindu-se pe planul limbajului folosit, al conduitei şi al trăirii interioare. 

Însă trebuie, de asemenea, să recunoaștem că simțul păcatului nu s-a atro-

fiat doar, ci s-a modificat profund. Observăm că această modificare a simțului 

păcatului s-a produs din cauza noii percepții pe care omul o are despre ființa 

sa, despre greșeală, despre actul moral, despre influența societății, tocmai prin 

prisma acestor ideologii anti-biblice, a secularizării și a încercării de desacrali-

zare a valorilor Scripturii.

Pe de altă parte, există multe persoane care sunt gata să se recunoască drept 

păcătoase, dar au adesea o idee confuză și imprecisă despre păcat. Totuși, eu 

cred că actul sincer și inocent al mărturisirii păcatelor pe care eu l-am expe-

rimentat și a  provenit dintr-o educație scripturală nu a fost o greșeală și nici 

nu am fost victima unei mentalități creștine învechite și izolate, ba dimpotrivă, 
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experimentarea eliberării și a bucuriei îmi arată că acest act este important și 

foarte necesar.

Atunci când mi-am mărturisit păcatele prima oară nu știam nimic din ceea 

ce știu acum dar îmi amintesc că, fără să mă condamne părinții sau prietenii, 

am început să simt în interiorul meu, undeva în suflet, o tristețe și o dorință să 

merg singur în cameră și să plâng pentru toate câte am făcut. La vârsta de 14 

ani am avut parte de experiența nașterii din nou. Un an și jumătate mai târziu, 

la vârsta 15 – 16 ani totuși mă simțeam oarecum murdar și împovărat. Așa au 

trecut cam trei săptămâni și parcă nu mai rezistam, dar nu știam ce să fac cu 

starea aceea care mă cuprindea tot mai mult. Încercam în acest timp să îmi 

amintesc ceva din predicile pe care le auzisem la biserică, dacă cumva ar exista 

o soluție la starea mea, dar la biserica nu auzeam despre cum să procedezi față 

de astfel de trăiri. Într-adevăr, se predica deseori despre faptul că suntem foarte 

păcătoși, despre iad și despre pedeapsa păcatelor, dar nu îmi aminteam să se fi 

dat sfaturi practice și soluții la astfel de stări interioare. Pentru că zilele treceau 

și presiunea creștea în mine știu că am adus în discuție aceste stări cu un prie-

ten, însă acesta fiind necreștin mi-a spus să nu dau importanță acestor gânduri 

religioase, că mi se trage de la faptul că părinții mei sunt pocăiți și eu încep 

să gândesc ca ei, dar daca nu mă voi mai gândi la acele fapte, ele vor fi uitate 

și voi scăpa. Astfel că am ajuns să pendulez între ideea de a ignora ce mi se 

întâmplă și dorința de a mă mărturisi într-o rugăciune cumva singur, undeva... 

așa că nu știu de ce și din ce motive am ales totuși a doua variantă. Astfel, am 

căutat un prilej potrivit când am rămas singur acasă și m-am îndreptat înspre 

camera de baie cu viteză, iar pentru că presiunea din interiorul meu creștea 

și eram convins că sunt păcătos și murdar, nici nu am apucat bine sa închid 

ușa că am început să plâng în hohote, neputându-mă opri. Apoi m-am așezat 

în genunchi, plângând întruna și rugându-mă, vorbind cu Dumnezeu despre 

tot ce mă apăsa pe suflet și cerându-mi iertare pentru toate. Îmi amintesc că 

ceea ce m-a încurajat să fac o mărturisire completă a fost faptul că, pe măsură 

ce mărturiseam concret ceea ce am făcut și îmi ceream iertare, simțeam că 

niște greutăți mari se ridicau rând pe rând de undeva din interiorul meu, așa 

că am continuat cu tot ce îmi vedea în gând. Nu știam atunci că de fapt era 

chiar Duhul Sfânt Cel care mă ajuta și îmi amintea rând pe rând, una câte una 

faptele, cuvintele și atitudinile prin care am păcătuit. După o jumătate de ora 
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am auzit că bate cineva la ușă și de frica celor din familie, ca să nu mă vadă că 

sunt plâns și roșu la față, am dat drumul la apă în cadă sub pretextul că vreau 

să fac o baie. Interesant este că atunci când m-am oprit din iureșul mărturisirii 

păcatelor datorită acelui ciocănit la ușă, m-am inhibat undeva în interiorul 

meu. Am înțeles curând că nu era niciun membru al familiei mele, deoarece 

toți aveau cheie. Așa că am încercat sa continui dar nu am mai putut, parcă 

ceva s-a oprit, nu mai curgeau cuvintele și nu mă mai puteam concentra asupra 

mărturisirii ca înainte. Oricum, pe de altă parte, am constatat imediat că mă 

însoțea o oarecare bucurie interioară, că a avut loc un fel de despovărare. Eram 

foarte mulțumit chiar daca nu am terminat tot ce aveam de spus și fericirea in-

terioară creștea pe măsură ce treceau minutele. Trăiam o bucurie de nedescris. 

Mulți ani mai târziu, când am început să slujesc ca pastor aveam să înțeleg 

de ce este importantă alegerea unui loc potrivit pentru mărturisirea păcatelor, 

de ce telefonul trebuie deconectat și desigur multe alte detalii care fac ca o 

mărturisire să se poată desfășura într-un mediu cât mai sigur. Spun aceasta 

deoarece trebuie să amintesc că pe atunci locuiam într-un apartament de bloc 

construit pe vremea comunismului, iar camera de baie era în așa fel făcută încât 

conductele de apă treceau printr-un fel de carcasă de plastic aplicată pe perete, 

dar care nu era antifonată, iar atunci când cineva vorbea mai tare se auzea de 

la un etaj la altul. În ziua aceea, când mama a venit acasă, vecina de la etajul 

de deasupra a venit imediat să-i spună că ea m-a auzit plângând tare în camera 

de baie și vorbind cu cineva, dar că oricât s-a străduit să tragă cu urechea nu 

a înțeles foarte clar despre ce am vorbit. Era foarte speriată, dramatiza totul 

spunându-i mamei că a auzit cuvintele ”Dumnezeu” și ”iartă-mă te rog” de 

multe ori. 

În seara aceea mama mea, care era foarte înțeleaptă, ne-a adunat în sufrage-

rie și ne-a întrebat pe fiecare cum suntem, apoi a citit din Biblie ceva din cartea 

psalmilor, ne-a pus să ne rugam pe rând fiecare, să-i mulțumim lui Dumnezeu 

pentru ceva specific și ne-a povestit ceva din tinerețea și din umblarea ei cu 

Dumnezeu. Nu m-a întrebat nimic legat de ce i-a spus vecina, ci doar m-a 

îmbrățișat îndelung și m-a mângâiat pe cap în timp ce o auzeam că rostește 

o rugăciune. Așa că pentru mine ziua aceea s-a încheiat foarte frumos și nu o 

pot uita niciodată. 


