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„Pocăința și credința”

Când Domnul Isus și-a început activitatea 
publică, mesajul pe care l-a transmis a fost: 
„După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea, 
și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El 
zicea: «S’a împlinit vremea, și Împărăția lui 
Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în 
Evanghelie.»” (Marcu 1:14-15 VDC) 

Pocăinţa și credinţa, două condiţii esenţiale 
pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu; 
au fost predicate și sunt prezentate în cărţile 
Vechiului Testament, apoi se regăsesc în 
mesajul lui Ioan Botezătorul, cel mai mare 
om născut din femeie, cât și în mesajul apos-
tolilor și implicit al Bisericii lui Hristos.

Pocăinţa și credinţa nu sunt doar condiţii ale 
Împărăţiei lui Dumnezeu, dar este esenţa 
Evangheliei. Pocăinţa aduce o schimbare de 
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profunzime, iar „fără credință este cu neputință 
să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumne-
zeu, trebuie să creadă că El este, și că răsplătește 
pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6 VDC). Ordinea 
în optica lui Dumnezeu este aceasta: întâi 
pocăinţă, întâi o transformare interioară, 
pentru că un om neschimbat nu poate să 
creadă cu adevărat în Adevăratul și Singurul 
Dumnezeu; în ziua Cincizecimii, la Ierusa-
lim, apostolul Petru ca răspuns la întreba-
rea mulţimilor prezente a spus: „Pocăiți-vă“, 
le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în 
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor 
voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.” 
(Faptele apostolilor 2:38 VDC)

Credinţa este un rezultat firesc al pocăinţei și 
această credinţă ne duce într-o relaţie corectă 
cu Dumnezeu.

Profesorul de Religie Ionașcu Paul, tratează 
în aceste articole cele două condiţii ale 
intrării în Împărăţia lui Dumnezeu, condiţii 
ale mântuirii prin Isus Hristos. Recomand 
citirea, aprofundarea și apoi predicarea 
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pocăinţei și credinţei în generaţia noastră; 
singura posibilitate de a mai salva ceva din 
această generaţie este o pocăinţa sinceră și 
o credinţă adevărată. Aceasta a fost soluţia 
lui Dumnezeu pentru fiecare perioadă și 
generaţie: „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. 
Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung 
răbdător și bogat în bunătate, și-I pare rău de 
relele pe cari le trimete. Cine știe dacă nu Se va 
întoarce și nu Se va căi? Cine știe dacă nu va 
lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare 
și jertfe de băutură pentru Domnul, Dumnezeul 
vostru?” (Ioel  2:12-14 VDC) 

Prezbiter Prof. Gradul I. Gabi Izsak 
Arad, 11 august 2015 
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El zicea: „S’a împlinit vremea,  
și Împãrãția lui Dumnezeu este aproape.  

Pocãiți-vã, și credeți în Evanghelie.” 
Marcu 1:15
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Pocăinţa
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Pocăinţa

Învăţătura despre pocăinţă este o învăţă-
tură fundamentală în creştinism, care a fost 
predicată şi promovată de Domnul Isus. El 
spunea: „S’a împlinit vremea şi Împãrãția lui 
Dumnezeu este aproape. Pocãiți-vã şi credeți 
în Evanghelie.” (Marcu 1:15). De asemenea 
apostolii au predicat pocăinţa: „Pocãiți-vã”, 
le-a zis Petru” (Fapte 2:38). Dar, ce înseamnă 
pocăinţa? Fiindcă majoritatea oamenilor 
nu înţeleg ce înseamnă pocăinţa, aş dori în 
câteva cuvinte să arat ce înseamnă pocăinţa 
prezentată de Sfânta Scriptură. 

Omenirea sub păcat

După căderea lui Adam (primul om creat de 
Dumnezeu) în păcat, omenirea a ajuns să fie 
sub păcat, sub blestem: „Printr’un singur om 
a intrat pãcatul în lume, şi prin pãcat a intrat 
moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor, din pricinã cã toți au pãcãtuit...” 


