
pocăinţă

Matei 3:2-3
2. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”
3. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin proorocul Isaia, când zice:
„Iată glasul celui ce strigă în pustie:
„Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.”

Matei 3:8
8. Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.

Matei 3:11
11. Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Celce vine după mine, este
mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza
cu Duhul Sfânt şi cu foc.

Matei 12:41
41. Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l vor
osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai
mare decât Iona.

Marcu 1:4
4. a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea 
păcatelor.

Marcu 1:15
15. El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-
vă, şi credeţi în Evanghelie.“

Luca 5:32
32. N’am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi ci pe cei păcătoşi.”

Luca 15:7
7. Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se 
pocăieşte, decât pentru nouă zeci şi nouă de oameni neprihăniţi cari n-au nevoie de 
pocăinţă.

Luca 24:47
47. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea 
păcatelor, începînd din Ierusalim.

Faptele apostolilor 23:8
38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.



Faptele apostolilor 20:21
21. şi să vestesc Iudeilor şi Grecilor: pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în 
Domnul nostru Isus Hristos.

22 Timotei 2:25
25. să îndrepte cu blândeţă pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, 
ca să ajungă la cunoştinţa adevărului;

Evrei 6:1
1. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, şi să mergem spre cele 
desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte, şi a 
credinţei în Dumnezeu,

Evrei 3:9
9. Domnul nu întîrzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă 
răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.


