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Capitolul 1 

CE ESTE POCĂINȚA? 
 

Te-ai confruntat vreodată cu întrebarea aceasta: 

Ce ai face diferit dacă ți-ai trăi din nou viața? Eu rămâi 

uimit când oamenii răspund că n-ar face nimic diferit. 

Pur și simplu nu îmi pot imagina cum cineva n-ar avea 

nimic de schimbat. N-avem toți lucruri pe care le regre-

tăm? Evident, fiind creștini și înțelegând păcatul, ar tre-

bui să tânjim după șansa de a trăi din nou anumite eve-

nimente din trecutul nostru. Poate că există niște cu-

vinte pe care ar vrea să ni le luăm înapoi sau scene du-

reroase pe care am dori să le rescriem. Aceste dorințe 

ne sugerează că avem nevoie de pocăință. 

Iată de ce este vital să înțelegem conceptul biblic 

al pocăinței. El este central nu doar în Noul Testament, 

ci în întreaga Scriptură. Evanghelia după Marcu începe 

cu apariția lui Ioan Botezătorul, care vine din pustie 

anunțând apropierea iminentă a Împărăției lui Dumne-

zeu. Mesajul lui față de poporul Israel era unul foarte 

simplu: i-a chemat la pocăință. La foarte scurt timp 

după aceasta, Isus și-a început lucrarea publică, predi-

când exact același mesaj: „După ce a fost închis Ioan, 

Isus a venit în Galilea, și propovăduia Evanghelia lui 
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Dumnezeu. El zicea: „S-a împlinit vremea, și Împărăția 

lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în 

Evanghelie!”.” (Marcu 1:14-15). 

Această temă este una repetitivă de-a lungul Nou-

lui Testament. Atunci când oamenii L-au ascultat pe 

Hristos sau pe apostoli predicând, adesea ei aveau să 

răspundă prin a întreba: „Ce trebuie să facem?” Iar răs-

punsurile erau mereu aceleași – „crede în Hristos”, „cre-

deți și fiți botezați”, sau „pocăiți-vă și fiți botezați”. În-

trucât acest concept al pocăinței este atât de central în 

predicarea apostolică, este extrem de important să îl în-

țelegem și noi pe deplin. 

Cuvântul pocăință provine din termenul grecesc 

metanoia. Prefixul meta poate însemna „cu”, „dincolo” 

sau „după”. Un termen derivat este cel al metafizicii. 

Studiul fizicii este studiul acelor elemente ale naturii 

care sunt vizibile, perceptibile și fizice. Metafizica este o 

încercare de a trece dincolo de domeniul lumii fizice în 

domeniul transcendent. Termenul rădăcină noia constă 

din forma predicativă a substantivului pe care îl desco-

perim frecvent menționat în Biblie, sub forma nous. 

Acest termen vine pur și simplu din cuvântul grecesc 

tradus prin „minte”. În forma cea mai simplă, termenul 

metanoia are de-a face cu „mintea cea de pe urmă” sau, 

altfel spus, cu „gândul de final”. În limba greacă, el are 

așadar sensul de „schimbare semnificativă a gândirii 

cuiva”. 



CAPITOLUL 1. CE ESTE POCĂINȚA?  9 

Astfel, în cel mai rudimentar sens, conceptul de 

pocăință prezentat în Biblie înseamnă „schimbarea 

minții cuiva”. Totuși, vom vedea în curând că acest as-

pect nu comportă doar judecata intelectuală a cuiva, ca 

și cum ne-am schimba abordarea după ce am încercat 

să rezolvăm o problemă și n-am reușit. Vorbind în sens 

general, metanoia are de-a face cu schimbarea gândirii 

unui om având în vedere comportamentul lui. Conține 

în ea ideea de regret. A regreta înseamnă că ne pare rău 

pentru o anume acțiune. Acest termen implică nu doar 

o evaluare intelectuală, ci și un răspuns emoțional sau 

din interior. Un sentiment cel mai adesea asociat cu po-

căința în Scriptură este acela de remușcare, regret și un 

simțământ de întristare pentru că am acționat într-un 

anume fel. Astfel, pocăința implică părerea de rău, re-

gretul pentru un anume comportament. 

Conceptul de pocăință este profund înrădăcinat în 

experiența Israelului din Vechiul Testament. Atunci 

când teologii examinează și analizează felul în care po-

căința era înțeleasă în Vechiul Testament, ei adesea dis-

ting două feluri de pocăință. Primul constă din pocăința 

ritualistică, iar cel de-al doilea din pocăința profetică. 

Haideți să privim mai întâi la pocăința ritualistică. 

În zilele noastre, cuvântul cultic poate fi înțeles foarte 

greșit. Atunci când folosim termenul cult, ne gândim la 

grupuri de oameni care sunt conduse de învățători min-

cinoși. Dar termenul cultic, atunci când este folosit în 
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sensul lui teologic adevărat, se referă nu la grupuri abe-

rante, ci la modele comportamentale sau de viață religi-

oasă dintr-o anumită comunitate. Cultul Israelului din 

Vechiul Testament consta din practicarea comună a ce-

remoniilor religioase. Dumnezeu este Acela care a insti-

tuit cultul religios în Israel. Prin intermediul Legii Sale, 

El a definit nu doar felul în care oamenii trebuiau să se 

comporte din punct de vedere moral, ci și felul în care 

ei trebuie să se comporte religios. De exemplu, existau 

instrucțiuni cu privire la felul în care să se roage, cum 

să aducă jertfele și cum să facă slujbele de la închinarea 

la Templu. Acestea erau toate parte din practicile cultice 

ale Israelului. 

În mod asemănător, structura vieții religioase din 

Vechiul Testament includea multe practici care aveau ca 

scop să încurajeze pocăința. Mânia lui Dumnezeu avea 

să se aprindă împotriva poporului Său atunci când 

acesta dovedea lipsă de credință și neascultare și, de 

aceea, ei trebuiau să urmeze instrucțiunile Lui cu privire 

la cum să îndepărteze mânia Sa de la ei. Dumnezeu avea 

să le ierte păcatele și pacea cu El putea fi astfel restau-

rată în comunitatea credinței. Ritualurile de pocăință 

din Vechiul Testament includeau adesea o chemare la 

post în decursul unei adunări solemne a poporului. 

Atunci când evreii erau în pustie, ei erau aduși înaintea 

cortului întâlnirii, și mai târziu la Templu. Profetul avea 

să pronunțe judecata lui Dumnezeu și chemarea la un 
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post general. Pentru a îndepărta mânia lui Dumnezeu, 

toate persoanele trebuiau să postească o anume peri-

oadă de timp, acest post reprezentând un semn național 

al pocăinței. 

Israelul, fiind poporul lui Dumnezeu, a fost de ase-

menea instruit să poarte anumite haine care să funcțio-

neze drept simbol exterior al unei inimi în care este 

exersată pocăința. De exemplu, citim despre oameni că 

erau îmbrăcați în „sac și cenușă”. Mulți aveau să poarte 

pe ei o haină aspră și neconfortabilă, aceasta reprezen-

tând un simbol al unei măsuri punitive, aducând asupra 

lor disconfortul ca un semn al pocăinței. Unii aveau să 

ia cenușă în mâini și să o arunce peste hainele lor sau 

deasupra capetelor lor. Acest proces ritualistic era un 

semn al dezgustului față de propria persoană. De exem-

plu, după ce Dumnezeu i-a vorbit lui Iov dintr-un vârtej 

de vânt, acesta a spus: „mi-e scârbă de mine și mă po-

căiesc în țărână și cenușă” (Iov 42:6). 

Alături de schimbarea hainelor, evreii mai trebu-

iau să cânte un anume tip de cântări. Acestea constau 

din plângeri, adică unele cântece care exprimau durerea 

față de păcat. Alteori, aceste plângeri aveau să fie folo-

site atunci când cineva murea sau când avea loc o ca-

tastrofă. În Vechiul Testament, cartea Ieremia este ur-

mată de o carte mai scurtă, denumită Plângerile, scrisă 

tot de el. În această carte, Ieremia deplânge faptul că 

mânia lui Dumnezeu era revărsată asupra poporului 
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Său care refuza să se pocăiască și, drept urmare, Dum-

nezeu intenționa să distrugă Ierusalimul. Acesta este un 

exemplu primordial al felului de întristare datorată pă-

catului care este necesar să se manifeste în pocăință. 

Adevărata pocăință trebuia să se exprime prin deplân-

gere, cântece ale durerii, și să fie acompaniată de stri-

găte mari și vaiete. 

În plus, existau și anumite rugăciuni de pocăință 

ce făceau parte din sistemul religios din Israel. Cartea 

Psalmilor, fiind un fel de carte a imnurilor pentru popo-

rul lui Dumnezeu, conține rugăciuni și poeme ce puteau 

fi puse pe linie melodică și cântate ca parte a liturghiei 

în comunitatea israelită. Cartea este alcătuită din dife-

rite genuri de psalmi: psalmi de lamentare, de mulțu-

mire, psalmi regali și alții. Există psalmi care celebrează 

Legea lui Dumnezeu, dar și psalmi denumiți psalmi de 

penitență, care sunt un fel de plângeri. Psalmii de pocă-

ință includ recunoașterea păcatului împotriva lui Dum-

nezeu, o hotărâre de întoarcere de la comportamentul 

rău și un apel smerit la Dumnezeu, ca El să restaureze 

poporul în starea de har. Cel mai cunoscut dintre psal-

mii de pocăință este Psalmul 51. În acest psalm, David 

relatează cu emoție mărturisirea păcatului său după ce 

a fost confruntat de către profetul Natan pentru păca-

tele săvârșite împotriva lui Urie și Bat-Sheba. 

O trăsătură finală a acestei vieți ritualistice erau 

zilele puse deoparte pentru pocăință. Aceste zile erau 
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marcate clar, fiind puse deoparte pentru sărbători, ce-

lebrări pentru amintirea trecutului, dar și pentru pocă-

ință. Existau anumite perioade în care adunarea Israe-

lului trebuia să recunoască păcatul și să îl regrete, iar 

aceste perioade erau parte din viața cultică a Israelului. 

Practicile și ritualurile cultice ale Vechiului Testa-

ment permiteau poporului Israel să își exprime, să ver-

balizeze și să își demonstreze întristarea cauzată de pă-

cat. Dar noi, în zilele noastre, cum facem acest lucru? 

Cum demonstrăm existența unei inimi frânte pentru că 

L-am jignit pe Dumnezeu? Cum demonstrăm acest lu-

cru în viața bisericii? 

În Biserica Romano-Catolică există un întreg sis-

tem al penitențelor care este legat strâns de sacramen-

tele bisericii, dar protestanții ar părea, la prima vedere, 

că au uitat să aibă o metodă prescrisă prin care să își 

demonstreze pocăința. Printre puținele practici care 

există și care facilitează pocăința se numără rugăciunile 

ocazionale de duminică dimineața, prin care congrega-

ția își mărturisește păcatul ca grup și primește sigu-

ranța iertării din partea predicatorului. 

Odată cu formele specifice de pocăință vine și pe-

ricolul simplei manifestări exterioare, lipsită de pocă-

ință. După cum vom vedea, trebuie acordată o impor-

tanță primordială inimii. Totuși, adesea ne descoperim 

lipsiți de abilitatea de a ne demonstra pocăința. În acest 

aspect, noi, asemenea poporului din Vechiul Testament, 
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trebuie să găsim util să avem modalități mai structurate 

de a demonstra această schimbare a inimii. 
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Capitolul 2 

O IMAGINE A                          
POCĂINȚEI 

 

Pe când eram copil, făceam parte din corul de copii 

al bisericii. Nu participam la acesta datorită vreunui zel 

sau a devoțiunii religioase, ci pentru că părinții m-au for-

țat. Corul mi se părea plictisitor, pentru că trebuia să mă 

îmbrac într-o haină cu o robă lungă și neagră, cu manșete 

și guler alb. Ceilalți băieți mă porecleau „Micul domn Fo-

untleroy” [persoană pretențios îmbrăcată, n.tr.]. 

Cântam odată la două luni în serviciul de închinare, 

dar elementul central în corul de băieți era atunci când 

cântam imnul „Caută-L pe Domnul”. Atunci când inter-

pretam această piesă, avea să ne ajute principalul cântă-

reț solo, un tenor deosebit din corul de adulți. Eram pe 

vremea aceea un necreștin, dar acest cântec era interpre-

tat atât de magnific, încât cuvintele lui mă izbeau con-

stant. Puterea Cuvântului lui Dumnezeu era întrețesută 

în toate versurile acestui cântec și, pe când cântam, Cu-

vântul avea să străpungă sufletul și mintea mea. 

Acest lucru s-a petrecut în urmă cu mai multe zeci 

de ani, dar pot încă să mi-l amintesc pe Dick Dodds 
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stând înaintea corului și cântând „Căutați pe Domnul 

câtă vreme se poate găsi; chemați-L, câtă vreme este 

aproape. Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit 

să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care 

va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obo-

sește iertând”. Aceste cuvinte erau preluate din cuvin-

tele profeților (în acest caz, din Isaia 55), care erau pre-

ocupați profund de adevărata pocăință și de locul ei în 

viața poporului lui Dumnezeu. 

Am văzut deja câteva lucruri legate de ritualurile 

evreiești ale Vechiului Testament, care includeau prac-

ticile cultice ale postului, ziua pocăinței, schimbarea ha-

inelor și cântecele de deplângere a păcatului. În timp, 

aceste practici și ritualuri au degenerat pentru majori-

tatea oamenilor într-un simplu ritual exterior. Închină-

torii pur și simplu mimau pocăința, lipsindu-le sinceri-

tatea reală.  

În decursul secolelor al VII-lea și al VIII-lea înainte 

de Hristos, marii profeți precum Amos, Ieremia, Isaia și 

Osea au venit înaintea poporului amintindu-i că Dum-

nezeu cere de la el întristarea aceea adevărată, evlavi-

oasă, care izvorăște din inimă. Esența apelului lor era 

aceasta: poporul era chemat să-și frângă inima, nu hai-

nele. Atunci când profeții au îndemnat poporul în acest 

fel, ei nu s-au opus practicii frângerii hainelor, ci spu-

neau că nu este suficient să-ți rupi hainele ca pe un 

semn al pocăinței, dacă inima nu este și ea frântă în mod 
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asemănător. Atunci când conștientizăm că L-am ofensat 

pe Dumnezeu, trebuie să simțim această înfrângere a 

sufletelor noastre. 

Pentru a folosi mai bine această abordare profe-

tică a pocăinței, haideți să luăm spre studiu cartea Ioel. 

Această carte se concentrează pe relația dintre ritualu-

rile de pocăință și realitatea pe care aceste ritualuri tre-

buiau să o simbolizeze.  

În primul capitol, citim despre chemarea lui Ioel 

la o adunare solemnă, așa încât poporul să audă anunțul 

făcut din partea lui Dumnezeu. 

„Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul 

lui Petuel. Ascultați lucrul acesta, bătrâni! Și luați 

seama, toți locuitorii țării! S-a întâmplat așa ceva 

pe vremea voastră, sau pe vremea părinților 

voștri? Povestiți copiilor voștri despre lucrul 

acesta, și copiii voștri să povestească la copiii lor, 

iar copiii lor să povestească neamului de oameni 

care va urma! Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam, 

a mâncat lăcusta Arbeh, ce a lăsat lăcusta Arbeh, a 

mâncat lăcusta Ielec, ce a lăsat lăcusta Ielec, a 

mâncat lăcusta Hasil” (Ioel 1:1-4). 

O judecată aspră căzuse peste poporul lui Dumne-

zeu. Țara fusese distrusă de secetă, iar invazia insecte-

lor distrusese holdele oamenilor. Toate aceste lucruri 

erau percepute de către profet ca fiind mâna judecății 

lui Dumnezeu asupra poporului, pentru păcatele lor. De 
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aceea, poporul este chemat să se întoarcă, să își schimbe 

mintea, să se pocăiască. 

Ioel spune: „Treziți-vă, bețivilor, și plângeți! Văi-

tați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la 

gură!” (Ioel 1:5). Până și recolta din vița de vie fusese 

distrusă, iar cei care stăteau privind aceste lucruri, într-

o stare de stupoare datorită beției, erau chemați să se 

trezească și să vadă că până și plăcerea pe care ei o pri-

meau din roada viței secase. Ioel anunța faptul că venise 

momentul pocăinței. 

El continuă: „Bocește-te, ca fecioara încinsă cu un 

sac după bărbatul [mirele, lit. ESV – n.tr.] tinereții ei!” 

(Ioel 1:8). Pentru majoritatea femeilor, alegerea rochiei 

de nuntă este un aspect de importanță capitală. Mireasa 

va fi în centrul atenției atunci când pășește înainte, pen-

tru a fi adusă în uniunea cu mirele care o așteaptă. Par-

ticipanții la ceremonia de nuntă își exprimă admirația 

atunci când o văd pe tânăra femeie îmbrăcată în rochia 

cea mai frumoasă pe care ar putea să o poarte vreodată. 

Dar aici, profetul Ioel spune că Israelul este ca o mireasă 

care este împodobită nu cu o rochie frumoasă, ci cu un 

sac. Imaginează-ți cum ar fi să mergi la o nuntă unde 

mireasa intră îmbrăcată într-o sacoșă de cânepă ruptu-

roasă, urâtă și dezgustătoare. Aceasta este imaginea pe 

care Ioel o folosește pentru a arăta felul în care pocăința 

trebuia să fie demonstrată. Aceasta este o imagine zdro-

bitoare a deplângerii care ia locul bucuriei. 
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Ioel scrie: „Preoții, slujitorii Domnului, jelesc. 

Câmpia este pustiită, pământul întristat, căci grâul este 

nimicit, mustul a secat, untdelemnul nu mai este” (Ioel 

1:9b-10). În economia Israelului antic, uleiul de măsline 

ocupa un loc destul de important. Profetul spune, cu alte 

cuvinte, „Întregul sistem economic al Israelului este 

acum falit. Totul a secat. Rușinați-vă, țăranilor. Văitați-

vă, stăpânilor de vii. Deplângeți faptul că grâul și orzul 

nu mai sunt, fiindcă recolta de pe câmpuri a pierit și bu-

curia voastră s-a uscat”. 

În versetul 13, vedem din nou încurajări oferite 

pentru a demonstra pocăința. „Încingeți-vă, preoți, și 

plângeți! Bociți-vă, slujitori ai altarului; veniți și petre-

ceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului 

meu! Căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de 

băutură din Casa Dumnezeului vostru” (Ioel 1:13). Ob-

servați că cea mai fermă chemare la pocăință în această 

vreme de calamitate națională este adresată preoților. 

Ei erau aceia care purtau povara vinovăției naționale. 

Profeții Israelului acționau ca un fel de conștiință națio-

nală, iar sarcina lor de a-i chema pe preoți la pocăință 

era deosebit de dificilă. Pe măsură ce preoții deveneau 

corupți, adevărata evlavie ajungea să fie ascunsă de oa-

menii din popor. În loc să îi învețe pe oameni practica-

rea evlaviei, profeții falși și preoții corupți încercau să 

facă pe plac oamenilor nu să le slujească. În loc să-i 

mustre, aceștia îi complimentau. În loc să-i cheme pe 
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oameni la pocăință, atunci când păcătuiau, preoții fă-

ceau front comun cu oamenii, făcând pe aceștia să se 

simtă bine atunci când, de fapt, ar fi trebuit să riște 

mustrându-i. Ei practicau și încurajau un fel de religie 

în care să te simți bine. Dar profetul vine înapoi cu Cu-

vântul lui Dumnezeu și le spune acestor preoți: „plân-

geți, bociți-vă și îmbrăcați-vă în sac și cenușă”. 

Apoi următorul verset spune: „Vestiți un post, che-

mați o adunare de sărbătoare; strângeți pe bătrâni, pe toți 

locuitorii țării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, și 

strigați către Domnul” (Ioel 1:14). Toate acestea sunt ele-

mente ale ritualurilor cultice de pocăință din Vechiul Tes-

tament. Mai târziu, citim: „Dar chiar acuma, zice Domnul, 

întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și 

bocet! Sfâșiați-vă inimile nu hainele, și întoarceți-vă la 

Domnul, Dumnezeul vostru” (Ioel 2:12-13a). 

Conceptul central al pocăinței în Vechiul Testa-

ment poate fi descris într-un singur cuvânt: convertire. 

Acest cuvânt este auzit frecvent în jargonul pe care creș-

tinii îl folosesc astăzi, și reprezintă punctul focal al che-

mării profetice la pocăință. Nimeni nu se naște biologic 

creștin. Pentru ca cineva să devină creștin, ceva trebuie 

să se petreacă prin care acea persoană să fie schimbată 

radical. Acest lucru este legat de conceptul biblic de me-

tanoia, acea schimbare a minții care nu reprezintă o 

simplă ajustare intelectuală a unui concept, ci întoarce-

rea completă a vieții cuiva. Pentru profet, pocăința nu 
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este un simplu ritual religios, ce face parte integrantă 

din convertirea sufletului. Semnifică schimbarea între-

gii ființe a cuiva. 

În viața fiecăruia există un punct de turnură, un 

moment crucial care definește existența noastră. Poate 

să fie vorba despre întâlnirea cu o anume persoană, ob-

ținerea unei anume slujbe sau experimentarea unui 

dezastru. Pentru națiunea Israelului, acel punct în-

semna întâlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat 

identitatea de popor ales al Său, a intrat într-un legă-

mânt cu ei și le-a dat anumite porunci pe care să le ur-

meze. Poporul a jurat că Îl va urma pe Dumnezeu, că va 

asculta de poruncile Lui și că Îl va iubi cu toată inima. 

Dar, în mod repetat, națiunea i-a întors spatele, așa în-

cât profeții au venit înaintea ei și au spus: „Trebuie să 

vă întoarceți la Domnul”. 

Înainte ca păcatul să intre în lume, exista o vreme 

când întreaga rasă omenească a fost încorporată în ca-

pul nostru federal, Adam, care ne-a reprezentat înaintea 

lui Dumnezeu și s-a bucurat de ascultare înaintea lui 

Dumnezeu și de perfectă părtășie cu El. Milton a scris 

despre acest lucru în lucrarea lui epică intitulată Para-

disul pierdut. Noi am pierdut paradisul atunci când I-

am întors spatele lui Dumnezeu, și fiecare persoană a 

ales să meargă pe calea sa. Așa că astăzi, când îi chemăm 

pe oameni la convertire, este încă potrivit să ne gândim 

la ea în termenii „întoarcerii acasă” – înapoi, acolo unde 
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am fost la început, în prezența lui Dumnezeu, în părtă-

șie cu El și în supunere față de El. Chemarea la pocăință 

este o chemare la întoarcere, o chemare la întoarcerea 

acasă. 

Cel mai important punct de turnură din viața mea 

a constat din convertirea mea. Nu există niciun alt eve-

niment din viață care să fi avut un impact atât de radical 

asupra tuturor lucrurilor care au urmat după aceea. În-

treaga mea viață a fost schimbată complet. Nu, n-am 

fost făcut perfect și n-am scăpat de păcat peste noapte. 

Dar, în această metanoia, această schimbare a minții, di-

recția vieții mele a fost radical modificată. Înainte de 

metanoia, înainte de pocăința convertirii, viața omului 

este îndreptată din ce în ce mai departe de Dumnezeu. 

Cu cât trăim mai mult în lipsa pocăinței și cu cât rămâ-

nem mai îndelung într-o stare neconvertită, cu atât mai 

mult ne îndepărtăm de Dumnezeu. Convertirea nu în-

seamnă că, într-o clipă, trecem de la păcate la perfecți-

une, ci că viețile noastre sunt în mod fundamental 

schimbate. Din momentul convertirii noastre, viețile 

noastre se deplasează într-o direcție diferită, întor-

cându-se înapoi către Dumnezeu. 

Gândește-te la cele mai cruciale momente de tur-

nură din viața ta. Care au fost acele momente, acele de-

cizii sau evenimente care te-au îndepărtat de Dumne-

zeu? Care au fost acele momente din viața ta care te-au 

schimbat în bine? Acum întreabă-te asta: Ești tu un om 
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convertit? Către ce direcție te îndrepți? Care este direc-

ția către care merge viața ta? Vezi nevoia ca viața ta să 

se întoarcă spre Dumnezeu? 
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Capitolul 3 

UN MODEL                               
DE POCĂINȚĂ 

 

În opera Macbeth a lui Shakespeare, există o me-

taforă extraordinară folosită cu sensul de pocăință. 

Doamna Macbeth, soția ambițioasă și vicleană a prota-

gonistului piesei, este cuprinsă de vinovăție gândindu-

se la contribuția ei în uciderea regelui Duncan. Într-o 

noapte, pe când umbla în somn și avea halucinații, ea și-

a amintit de crimele săvârșite. Într-un puseu de anxie-

tate, ea a încercat să își spele sângele de pe mâini. Cu 

toate acestea, nu exista niciun săpun suficient de puter-

nic pentru a îndepărta pata vinovăției, iar strigătul ei a 

fost: „Departe de mine, pată blestemată!” 

Această imagine a curățirii stă în esența conceptu-

lui biblic de pocăință. Putem să fim tentați să ne gândim 

la pocăință doar în termenii iertării, dar ea are de-a face 

și cu curățarea. Noi suntem corupți, așa că avem nevoie 

să fim făcuți curați. Putem în același timp să fim ispitiți 

să ne gândim la pocăință ca la un adaus opțional la cre-

dință. Dincolo de orice, justificarea este doar prin cre-

dință. Dar justificarea nu exclude pocăința. Pocăința nu 
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este un concept tangențial în Biblie, ci dimpotrivă, el 

este central în ce privește convertirea și justificarea. 

Călăuza noastră în explorarea acestor teme va fi 

de data aceasta Psalmul 51. Fiind unul dintre psalmii de 

pocăință, el a fost scris de David după ce a fost confrun-

tat de profetul Natan. Natan a afirmat că David păcătu-

ise grosolan împotriva lui Dumnezeu prin faptul că o lu-

ase de soție pe Bat-Sheba și îl ucisese pe soțul acesteia, 

Urie. 

Este important să observăm anxietatea și remuș-

carea din inimă exprimate de către David, dar trebuie în 

același timp să înțelegem și că pocăința inimii este lu-

crarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. David se pocă-

iește datorită influenței Duhului Sfânt în inima lui. Și nu 

doar aceasta, ci atunci când el scrie această rugăciune, 

o scrie sub inspirația Duhului Sfânt. În Psalmul 51, Du-

hul Sfânt demonstrează felul în care El produce pocă-

ința în inimile noastre. Țineți minte acest aspect pe mă-

sură ce vom parcurge acest psalm. 

Psalmul 51 începe astfel: „Ai milă de mine, Dum-

nezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, 

șterge fărădelegile mele!” (v. 1). Vedem aici un element 

care este fundamental pentru pocăință. În mod obișnuit, 

când o persoană devine conștientă de păcatele sale și se 

întoarce de la ele, acea persoană devine dependentă de 

îndurarea lui Dumnezeu. Primul rod al pocăinței auten-

tice constă din recunoașterea nevoii noastre profunde 
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după îndurarea lui Dumnezeu. David nu cere dreptate 

din partea lui Dumnezeu. El știe că, dacă Dumnezeu ar 

fi trebuit să îl trateze conform dreptății, ar fi trebuit să 

fie nimicit imediat. Drept rezultat, David își începe măr-

turisirea cu o pledoarie pentru îndurare. 

Atunci când David pledează înaintea lui Dumne-

zeu să îi șteargă nelegiuirile, el Îi cere lui Dumnezeu să 

îndepărteze pata de pe sufletul său, să acopere nelegiu-

irea lui și să îl curețe de păcatul care este acum o parte 

permanentă a vieții sale. Astfel, el spune: „Spală-mă cu 

desăvârșire de nelegiuirea mea, și curățește-mă de pă-

catul meu!” (v. 2). 

Ideile de iertare și curățare sunt înrudite, dar nu 

înseamnă același lucru. În Noul Testament, apostolul 

Ioan scria: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credin-

cios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească 

de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Cu un duh de pocăință, 

noi mergem înaintea lui Dumnezeu și ne mărturisim pă-

catele, cerându-I nu doar iertarea, ci și puterea de a ne 

înfrâna atunci când suntem înclinați să păcătuim iarăși. 

Așa cum face David în acest psalm, noi cerem ca încli-

nația noastră către răutate să fie eliminată. 

David continuă astfel: „Căci îmi cunosc bine fără-

delegile, și păcatul meu stă necurmat înaintea mea” 

(Psalmii 51:3). Aceasta nu este o banală recunoaștere a 

vinovăției. El vorbește ca un om bântuit, căci spune, 

„Știu că sunt vinovat”. Nu există aici nicio încercare de 
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a minimiza vinovăția. Nu există nicio încercare de justi-

ficare a acesteia. Cu toate acestea, adesea ne comportăm 

ca niște experți în a raționaliza și suntem gata să ne scu-

zăm, aducând tot felul de motive care să justifice com-

portamentul nostru păcătos. Dar, în acest text, prin pu-

terea Duhului Sfânt, David este adus până în punctul în 

care devine onest înaintea lui Dumnezeu. El își recu-

noaște vinovăția, conștientizând că păcatul lui este o 

prezență constantă în ființa sa. Pur și simplu el nu poate 

să scape de păcat, iar acest lucru îl bântuie. 

Apoi el strigă înaintea lui Dumnezeu: „Împotriva 

Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit și am făcut ce este 

rău înaintea Ta” (v. 4a). Într-un fel, David folosește o 

hiperbolă aici. El păcătuise într-un mod oribil împotriva 

lui Urie, a familiei și prietenilor lui Urie, împotriva so-

ției acestuia, Bat-Sheba, și împotriva întregului popor al 

lui Dumnezeu. Dar David înțelege că, în ultimă instanță, 

păcatul lui reprezintă o ofensă adusă împotriva lui 

Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este singura ființă per-

fectă din Univers. Întrucât Dumnezeu este Judecătorul 

cerului și al pământului, toate păcatele trebuie definite 

în termenii încălcării Legii lui Dumnezeu și sunt ofense 

aduse împotriva sfințeniei Sale. David cunoaște acest lu-

cru și îl și recunoaște. El nu minimizează cu nimic rea-

litatea păcatului său săvârșit împotriva ființelor ome-

nești, dar recunoaște caracterul ultim al păcatului să-

vârșit împotriva lui Dumnezeu. 
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Apoi face o afirmație care este adesea trecută cu 

vederea. Ea se găsește în cea de-a doua parte a versetu-

lui 4, și este una dintre cele mai puternice expresii ale 

pocăinței autentice care se găsește în Scriptură: „așa că 

vei fi drept în hotărârea Ta, și fără vină în judecata Ta” 

(v. 4b). David spune în esență, „O, Dumnezeule, ai tot 

dreptul să mă judeci, și este clar că nu merit nimic al-

tceva decât judecata și mânia Ta”. David recunoaște că 

Dumnezeu este fără vină și că are tot dreptul să îl ju-

dece. El nu încearcă în niciun fel să negocieze sau să se 

târguiască cu Dumnezeu. 

„Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a 

zămislit mama mea. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în 

adâncul inimii: fă dar să pătrundă înțelepciunea înlăun-

trul meu!” (v. 5-6). Nu doar că Dumnezeu dorește adevă-

rul din partea noastră, ci El vrea ca adevărul să vină din 

profunzimea inimilor noastre. David recunoaște că el a 

eșuat să facă ceea ce Dumnezeu i-a poruncit, și că ascul-

tarea lui este adesea un simplu ritual exterior, în loc să 

constituie acțiunea care decurge din esența ființei sale. 

Apoi David strigă iarăși înaintea lui Dumnezeu, 

cerându-I curățarea: „Curățește-mă cu isop, și voi fi cu-

rat; spală-mă, și voi fi mai alb decât zăpada” (v. 7). Pu-

tem auzi și înțelege starea complet neajutorată din vo-

cea lui David. El nu spune, „Doamne, stai o clipă. Înainte 

de a continua acest dialog în rugăciune, trebuie să-mi 

curăț mâinile. Trebuie să mă spăl.” David știe că este 
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incapabil să îndepărteze pata vinovăției sale. Nu poate 

plăti cu nimic pentru asta. De aceea, noi trebuie să ne 

alăturăm lui David, recunoscând că nu putem să facem 

ispășire pentru păcatele noastre. 

Mai târziu, prin profetul Isaia, Dumnezeu a făcut 

următoarea promisiune: „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). Dumnezeu dorește să ne 

curețe atunci când ne găsește în noroi. 

Apoi David spune: „Fă-mă să aud veselie și bucu-

rie” (Psalmii 51:8a). Pocăința este un lucru dureros. 

Cine s-ar putea bucura când este nevoit să treacă prin 

mărturisirea păcatului și prin recunoașterea vinovăției 

sale? Vinovăția este ucigașul cel mai puternic al bucu-

riei. Chiar dacă David nu este foarte fericit într-un astfel 

de moment, el Îi cere lui Dumnezeu să-i restaureze su-

fletul și să îl facă să experimenteze din nou fericirea și 

bucuria. El subliniază acest lucru spunând că „oasele, pe 

care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura” (v. 8b). Nu este 

oare aceasta o frază interesantă? El spune, cu alte cu-

vinte, „Doamne, m-ai zdrobit. Oasele mele sunt frânte. 

Nici Satana și nici Natan nu mi-ai zdrobit oasele, ci Tu 

mi le-ai zdrobit, atunci când m-ai convins de vinovăția 

mea. Așadar, stau înaintea Ta ca un om zdrobit, și sin-

gura cale prin care pot continua să trăiesc este ca Tu să 

mă vindeci și să îmi dai înapoi bucuria și fericirea.” 
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Apoi el spune: „Întoarce-Ți privirea de la păcatele 

mele, șterge toate nelegiuirile mele! Zidește în mine o 

inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și 

statornic!” (v. 9-10). Singura cale de a căpăta o inimă 

curată este printr-o lucrare de regenerare divină. Eu 

sunt incapabil să creez acest lucru în propria persoană. 

Doar Dumnezeu poate face o inimă curată, și El chiar 

face inimi curate prin ștergerea păcatului nostru. 

Și David își reia strigătul înaintea lui Dumnezeu: 

„Nu mă lepăda de la Fața Ta, și nu lua de la mine Duhul 

Tău cel Sfânt” (v. 11). David conștientizează că cel mai 

rău lucru care se poate întâmpla unui păcătos este 

acesta. El știe că, dacă noi persistăm în nepocăință, în 

fapt, rezultatul va fi că Dumnezeu ne va arunca din pre-

zența Sa. Isus i-a avertizat pe cei care Îl respingeau că 

vor fi separați de Dumnezeu pe vecie. Dar rugăciunea 

de pocăință este refugiul celui credincios. Este răspun-

sul evlavios al aceluia care știe că se află în păcat. Acest 

tip de răspuns ar trebui să caracterizeze viețile tuturor 

acelora care sunt convertiți. 

David continuă: „Dă-mi iarăși bucuria mântuirii 

Tale, și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință! Atunci 

voi învăța căile Tale pe cei ce le calcă, și păcătoșii se vor 

întoarce la Tine” (v. 12-13). Adesea auzim că oamenilor 

nu le place să stea în prezența creștinilor, întrucât creș-

tinii manifestă o atitudine auto-neprihănită, mândră, și 

umblă cu două fețe, afișând o pretenție de superioritate 
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în sfințenie. Dar n-ar trebui să se întâmple așa. Creștinii 

nu au nimic în ei înșiși cu care să se laude. Noi nu sun-

tem oameni neprihăniți care încearcă să-i corecteze pe 

cei păcătoși. Așa cum spunea un predicator cândva, 

„Evanghelizarea nu înseamnă decât că un cerșetor îi 

spune unui alt cerșetor unde se găsește pâine”. Princi-

pala diferență între cel credincios și cel necredincios 

constă din iertare. Singurul lucru care califică o per-

soană să fie slujitor în Numele lui Hristos este faptul că 

acea persoană a experimentat iertarea și vrea să spună 

altora despre ea. 

„Doamne, deschide-mi buzele, și gura mea va vesti 

lauda Ta. Dacă ai fi voit jertfe, Ți-aș fi adus: dar Ție nu-

Ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt 

un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă 

zdrobită și mâhnită” (v. 15-17). Așa cum am văzut în ca-

pitolul anterior, acesta este punctul în care descoperim 

esența și sufletul pocăinței profetice. Adevărata natură a 

pocăinței evlavioase se găsește în expresia „Tu nu dispre-

țuiești o inimă zdrobită și mâhnită”. David spune că, dacă 

el ar fi putut ispăși păcatele sale, ar fi făcut acest lucru. 

Dar, în realitate, singura lui nădejde este ca Dumnezeu 

să îl primească după îndurarea Lui. 

Biblia ne vorbește în mod explicit și ne arată im-

plicit faptul că Dumnezeu se împotrivește celui mândru, 

dar dă har celui smerit. Și David cunoaște adevărul aces-

tui principiu. Așa, zdrobit cum este, el Îl cunoaște pe 
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Dumnezeu și știe cum se comportă Dumnezeu cu oame-

nii care se pocăiesc. El înțelege că Dumnezeu nu urăște 

și nu disprețuiește niciodată o inimă zdrobită și frântă. 

Iată ce dorește Dumnezeu de la noi. Aceasta era ceea ce 

Isus avea în minte în lista Fericirilor, când a spus: „Fe-

rice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!” (Matei 

5:4). Acest verset nu se referă la durerea după pierderea 

unei persoane iubite, ci la durerea pe care o experimen-

tăm atunci când suntem convinși de păcatele noastre. 

Isus ne asigură că, atunci când ne deplângem păcatele, 

Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt, ne va mângâia.  

Eu le-aș recomanda tuturor creștinilor să memo-

reze Psalmul 51. Este modelul perfect de pocăință după 

voia lui Dumnezeu. Eu am venit adeseori înaintea Dom-

nului și I-am spus, „Pune în mine o inimă curată, o, 

Dumnezeule”, sau, „Șterge-mi nelegiuirile. Curăță-mă 

cu isop. Spală-mă și fă-mă curat!” De multe ori m-am 

rugat, „Doamne, restaurează în mine bucuria mântuirii 

Tale” și am plâns spunând „Împotriva Ta, doar împo-

triva Ta am păcătuit”. Atunci când ne simțim copleșiți 

de realitatea vinovăției noastre, nu mai găsim cuvinte 

când căutăm să ne exprimăm în pocăință înaintea lui 

Dumnezeu. Și este cu adevărat o binecuvântare să avem 

la îndemână cuvintele Scripturii, care pot să prindă glas 

pe buzele noastre în astfel de circumstanțe. 
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Capitolul 4 

REGENERAREA                           
ȘI POCĂINȚA 

 

În urmă cu multe secole, Sfântul Augustin a dat 

naștere unei controverse printr-o simplă rugăciune. Au-

gustin s-a rugat astfel: „Doamne, împlinește ceea ce ne 

poruncești și poruncește ce voiești”. Faimosul teolog 

care a intrat în controversă cu Augustin, pe nume Pela-

gius, n-a fost deloc încântat de această rugăciune, și a 

reacționat destul de negativ. El a insistat că, dacă Dum-

nezeu ne poruncește ceva, rațiunea ar trebui să ne in-

dice că suntem capabili, fără vreun ajutor din partea lui 

Dumnezeu, să împlinim ceea ce El ne poruncește. 

Dar Augustin a recunoscut ceea ce Pelagius a re-

fuzat să vadă – anume că suntem ființe căzute în păcat 

și, de la cădere încoace, suntem moralmente incapabili 

să facem vreun lucru pe care Dumnezeu îl poruncește. 

Căderea ne infectează până la nivelul abilităților noas-

tre. De exemplu, Dumnezeu poruncește ascultarea per-

fectă, și cine dintre noi este capabil să producă acest fel 

de ascultare de Dumnezeu? Dumnezeu ne poruncește să 

fim sfinți așa cum El este sfânt, dar noi nu suntem așa. 
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Fiind creaturi decăzute, nu avem în noi puterea morală 

a sfințeniei. Biblia spune că ne aflăm sub puterea păca-

tului, nu doar sub judecata Legii. Păcatul este ca un fel 

de laț prins în jurul inimilor noastre. Acest lucru se vede 

clar chiar și atunci când noi, creștinii, ne luptăm cu anu-

mite păcate în mod repetat. 

Una dintre marile teme ale Noului Testament ne 

arată că Dumnezeu, în harul Lui, ne face capabili să îm-

plinim ceea ce El ne poruncește. Iar prima Lui poruncă 

este pocăința. Acesta este mesajul pe care l-au procla-

mat atât Ioan Botezătorul cât și Isus, de la începutul lu-

crărilor lor de predicare. Totuși, cum putem să ne po-

căim, dacă ne aflăm complet sub puterea păcatului? 

Pocăința autentică este un lucru înfăptuit în noi de 

către Duhul Sfânt. Este o activitate a harului lui Dum-

nezeu. Am văzut faptul că pocăința și convertirea sunt 

legate în mod inseparabil. Dacă privim cu atenție la con-

ceptul credinței în Noul Testament, care este cerința su-

premă pentru răscumpărare, învățăm faptul că pocăința 

după voia lui Dumnezeu este parte integrantă a credin-

ței. Dacă o persoană are credință, dar nu are pocăință, 

acea persoană nu are, în fapt, o credință autentică. Acea 

persoană nu posedă ingredientele necesare pentru răs-

cumpărare. Dar convertirea este un rezultat al credinței 

și pocăinței. 

Noul Testament ne spune că și credința este un 

dar de la Dumnezeu. Credința nu este ceva produs prin 
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puterile noastre, ci este creată în noi de Duhul Sfânt. 

Acest lucru este denumit „naștere din nou” sau „rege-

nerare”. Dacă am întreba o sută de creștini, „Care 

anume survine prima, regenerarea sau pocăința?”, îmi 

imaginez că 90 dintre ei ar spune că pocăința este 

prima. Totuși, nu are logică să spunem că oamenii care 

sunt morți în păcatele și greșelile lor ar putea să își în-

drepte inimile în mod natural către pocăință. Noul Tes-

tament ne arată că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mai în-

tâi înviază sufletele noastre, făcându-le vii spiritual, iar 

rezultatul acestei lucrări vor fi credința și pocăința după 

voia lui Dumnezeu. 

Priviți la textul din Efeseni 2:1-2a: „Voi erați morți 

în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odini-

oară”. Pavel se adresează credincioșilor din Efes și le 

reamintește de faptul că Dumnezeu, în harul Său, a fă-

cut anumite lucruri pentru ei. El insistă că, dacă ești 

creștin, Dumnezeu a fost ce Acela care te-a înviat. Când 

anume? Atunci când te-a resuscitat spiritual. El te-a ri-

dicat din morți – nu fizic, ci spiritual. Erai mort în starea 

ta de păcat. Pavel spune, „Erai neconvertit, iar Dumne-

zeu te-a convertit. Erai mort, iar Dumnezeu te-a înviat. 

El te-a făcut viu față de Sine”. 

Pavel scrie, „Voi erați morți în greșelile și în păcatele 

voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii aces-

teia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lu-

crează acum în fiii neascultării” (v. 1-2). El descrie stilul 
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de viață al celor neconvertiți și arată că tocmai așa erau 

anterior credincioșii din Efes. 

Majoritatea curselor, asemenea unui maraton, au 

o pistă de alergare care este clar delimitată. Dacă alergi 

în acea cursă, trebuie să urmezi traseul de alergare. Pa-

vel spune că toți cei care suntem convertiți, eram pe o 

anume pistă în trecut, anume pe calea lumii. Eram in-

capabili să mergem pe orice altă cale. Acest lucru ne 

aduce în minte Psalmul 1: 

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, 

nu se oprește pe calea celor păcătoși, și nu se 

așează pe scaunul celor batjocoritori! Ci își găsește 

plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă 

la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor 

de apă, care își dă rodul la vremea lui, și ale cărui 

frunze nu se veștejesc: tot ce începe, duce la bun 

sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi: ci ei sunt ca 

pleava, pe care o spulberă vântul” (Psalmul 1:1-4). 

Diferența dintre persoana binecuvântată și cea pă-

cătoasă este că cea binecuvântată umblă pe calea cerului 

și nu după mersul acestei lumi. Pavel subliniază același 

lucru în Epistola lui către Efeseni. Există un contrast 

evident între viața unui om convertit și cea a unuia ne-

convertit. Cel neconvertit este încă mort spiritual, și 

umblă după mersul acestei lumi. 

Înainte să fi fost convertiți, noi alegeam să facem 

orice dorea Satana să facem. Eram aliați în împărăția 
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lui, ascultând de ordinele lui. Umblam conform cu valo-

rile și sistemul acestei lumi, fiind slujitorii lui obedienți, 

ba chiar sclavi ai prințului puterii văzduhului sau, așa 

cum Pavel formulează acest lucru, „a duhului care lu-

crează acum în fiii neascultării” (Efeseni 2:2b). Pavel 

arată clar faptul că noi toți am făcut parte din acest sis-

tem: „Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în 

poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii 

pământești și ale gândurilor noastre, și eram din fire co-

pii ai mâniei, ca și ceilalți” (v. 2:3). Pavel spune că noi 

toți, prin natura noastră, eram copii ai mâniei. Prin na-

tura noastră, noi toți eram ucenicii obedienți ai Satanei. 

Nimeni nu se naște creștin. Pentru a deveni un ucenic al 

lui Hristos, trebuie să ai parte de o metanoia, o schim-

bare a minții care se vede prin pocăință. Trebuie să fim 

înviați din starea noastră de moarte spirituală. 

Dar Pavel nu ne abandonează în groapa disperării. 

Următoarele două cuvinte, „Dar Dumnezeu”, sunt două 

dintre cele mai glorioase cuvinte din întreaga Biblie. 

„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 

dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram 

morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu 

Hristos” (v. 4-5a). Acest lucru este crucial pentru noi. Nu 

se pune problema că El ne-ar fi făcut vii după ce noi ne-

am fi îndreptat inimile către El. Pavel folosește cronologia 

aici, arătându-ne felul în care Dumnezeu îi înviază spiri-

tual pe oameni. Creștinii au fost înviați prin îndurarea 
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bogată a lui Dumnezeu. Când anume? În timp ce eram 

morți în păcatele noastre. Pavel ne învață aici cum con-

vertirea este o tranziție de la moarte spirituală la viață 

spirituală. Este o lucrare pe care doar Dumnezeu o poate 

face, și El face acest lucru pentru noi în timp ce suntem 

complet neajutorați. Dacă ești o persoană convertită, ai 

fost convertit nu datorită neprihănirii tale. Ai fost con-

vertit pentru că Dumnezeu te-a convertit. 

Iar Pavel continuă: „Dar Dumnezeu, care este bo-

gat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a 

iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a 

adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți 

mântuiți). El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să ședem 

împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate 

în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, 

în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus. Căci prin 

har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine 

de la voi; ci este darul lui Dumnezeu” (v. 4-8).  

Ce este înaintea cuvântului „aceasta” în ultima 

frază din acest minunat pasaj? În structura textului, 

există un singur lucru la care „aceasta” poate face refe-

rire: întreaga frază anterioară. „Aceasta” se referă nu 

doar la „har” sau „mântuiți”, ci și la „credință”. Prin har 

ai fost mântuit, prin credință, iar această credință nu 

este ceva creat de tine, prin puterile tale. Dimpotrivă, 

este un dar de la Dumnezeu. 
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Apoi Pavel spune că credința noastră nu este „prin 

fapte, ca să nu se laude nimeni” (v. 9). Nu ne putem lă-

uda niciodată cu convertirea noastră, întrucât converti-

rea este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ar 

exista vreo umbră de îndoială, Pavel continuă spunând: 

„Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiți în Hristos 

Isus pentru faptele bune” (v. 10a). Noi nu suntem creați 

din nou prin noi înșine și prin faptele noastre bune. Noi 

suntem creația lui Hristos. Hristos ne-a creat și ne-a 

modelat pentru fapte bune. Faptele noastre bune sunt 

rezultatul convertirii. 

Ești o persoană convertită? Cursa vieții pe care 

alergi urmează o traiectorie clară. Dar care este traiec-

toria ta? Alergi cursa lui Dumnezeu, sau umbli după 

mersul acestei lumi? Găsește inima ta încântare în a fi 

plăcut lui Dumnezeu? Există dovezi că ești modelat, 

creat și conturat de către Hristos? Sau rămâi în răceala 

inimii față de lucrurile lui Dumnezeu și străin de Hris-

tos? Ești unul dintre acei oameni care spun, „Bine, tu ai 

putea să găsești ceva valoros în religia creștină, iar Hris-

tos poate să fie un fel de cârjă pentru tine, dar eu n-am 

nevoie de Hristos”? Dacă afirmi asta, ceea ce vrei să spui 

este următorul lucru: „Eu nu-L vreau pe Hristos. Nu 

există loc pentru El în viața mea. Vreau să-mi stabilesc 

propriul destin și să-mi modelez propriul suflet”. Aces-

tea sunt semnele unei persoane neconvertite. Ele sunt 

semnele distinctive ale morții spirituale. 
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Dar nu există vreo binecuvântare mai mare decât 

aceea de a fi modelat și creat de lucrarea delicată a lui 

Hristos. Iată de ce Augustin s-a rugat în felul în care a 

făcut-o: „Doamne, împlinește ceea ce ne poruncești și 

poruncește ce voiești”. Dacă știi că trebuie să te pocă-

iești, dar nu poți produce simțămintele pocăinței în tine 

însuți, roagă-te ca Dumnezeu să lucreze această pocă-

ință în tine, pentru că singurul care poate produce po-

căința autentică în sufletul tău este însuși Dumnezeu. 

Dumnezeu ne convinge de păcat. Dumnezeu ne trezește 

ca să ne vedem vinovăția. Dacă Dumnezeu ne zdrobește 

printr-o întristare evlavioasă, acesta este un act al ha-

rului minunat al Lui. Este actul îndurării Sale de a ne 

aduce la credință și convertire. 
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