
 Ai temelia credinţei personale sănătoasă? Evrei 6:1-3 şi 11:1-3 
 Nu bate pasul pe loc ! Corectare în viaţa de credinţă! 
  
I.1Cor.3:10,11 ne spune să zidim pe temelia aceasta. Se vorbeşte de multe 
materiale, iar unele sunt adevăruri începătoare, dar cele 6 puncte de aici ne arată  
structură de rezistenţă a unor evrei. 
Efeseni 2.20 ’’fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul 

unghiului fiind Isus Hristos.’’Apoc.1:8 ‚’’Eu Sunt Alfa şi Omega, începutul şi 

sfârşitul’’. 

1.Pocăinţa de faptele moarte. 
2.Credinţa în Dumnezeu. 
3.Învăţătura despre botezuri. 
4.Punerea mâinilor. 
5.Învierea morţilor. 
6.Judecata veşnică. 
 
 II.Să le lăsăm şi să mergem spre cele desăvârşite.Evrei 6:1 din trad.GBV 
2001 spune:’’de aceea lăsând cuvântul începutului lui Hristos, să mergem spre 

maturitate, neaşezând din nou o temelie ..’’. Existau multe scăpări în viaţa unor 
evrei de atunci şi există şi astăzi în viaţa unor creştini. 
 
I.Contextul din Evrei 5:11-14 ne ajută un pic. 
Soluţia la lipsa noastră de creştere nu este o nouă temelie, o nouă Biserică, o nouă 
învăţătură, ci este pocăinţa.  
Observaţi că începe cu Pocăinţa şi Credinţă şi se termină cu Judecata viitoare. 
Pocăinţa de faptele moarte: să nu ne mai punem înaintea noastră o neprihănire a 
noastră înşine, ci acea neprihănire care se capătă prin credinţă. Credinţa în 
Dumnezeu, sau după alte traduceri :’’credinţa Lui Dumnezeu’’, de la Dumnezeu, o 
credinţă diferită şi distinctă de ceea ce numesc oamenii credinţa lor. 
  Medicul spune:’’cred în Dumnezeu, eu fără El nu fac nimic’’. 
 Omul politic:’’nimic fără Dumnezeu’’. 
Toată lumea crede, dar este o credinţă a lor, iar faptele unei credinţe moarte sunt 
fapte moarte. 
Isaia 64.6 ’’toate faptele noastre bune sunt o haină mânjită’’ în comparaţie cu 
sângele Mielului. 
Nu ne mântuim prin faptele noastre, ci prin pocăinţă şi credinţă. 
Credinţa Scripturii începe în Cuvânt şi se termină în Cuvânt.  
Romani 1:16,17 – o credinţă reală, dinamică, activă, palpabilă. 
Evrei 11:1-3 ‚’’o puternică încredinţare’’ cu privire la lumea nevăzută. 



2 Împ.6:17,’’Doamne deschide-ne ochii să vedem lumea reală a Lui Dumnezeu’’. 
Dacă este ceva real, aceea este Împărăţia Lui Dumnezeu. 
Credinţa vede invizibilul, crede incredibilul, şi primeşte imposibilul! 

 Credinţa se bazează pe Cuvântul Lui Dumnezeu. 1 Cor.15:1-3: ne arată 3 
adevăruri autentice pe care se bazează credinţa noastră: 
-Hristos a murit – Hristos a fost îngropat – Hristos a fost înviat ! 
Credinţa (prezent continuu)– nădejdea(viitor) – Dragostea(eternă) !  
 
În V.T. există doi termeni pentru pocăinţă: 
1.Căinţă, regret, părere de rău şi se referă la Dumnezeu. Geneza 6.6, Exod 32.14 
2.În 2 Cronici 7.14’’se va căi’’ – se va bate de la căile lui rele. Iov 1.1;Isaia 59.20. 
La acest punct vreau să mai adaug că pocăinţa nu este doar emoţie, lacrimi, iar 
acest aspect se vede în N.T, ci lacrimi urmate de abatere de la rău. 
 
1.Matei 27.3-5. Iuda s-a pocăit aici? Emoţii, dar niciodată naştere din nou.                              
În Ioan 17:12 este numit :’’fiul pierzării’’. Putea Iuda să fie cel mai bun lucrător, 
dar inima lui nu s-a abătut de la rău. Esau descris în Evrei 12:17’’cerea 
binecuvântarea cu lacrimi, dar degeaba. Un comentator spunea:’’cerea 
binecuvântarea, dar nu a găsit calea de schimbare a minţii’’. 
 Tu ai găsit Calea? 
Calea nu este o biserică, ci Calea este o Persoană. 
Pocăinţă=să te opreşti=să te întorci=să mergi în direcţie opusă, din întuneric la 
lumină şi de sub puterea satanei la Dumnezeu. 
 
2.În Fapte 17.30, Rom.12.2 este pocăinţa plăcută lui Dumnezeu şi de folos pentru 
om. În Matei 3:2, Ioan B. face o chemare la pocăinţă, o chemare dură pentru nişte 
oameni duri. 
Domnul Isus a zis:’’pocăiţi-vă’’! 
Luca 15:18, 20 fiul risipitor şi-a zis în sinea lui, dar a trecut şi la acţiune, nu s-a 
oprit la a zice doar. 
Calea credinţei începe cu pocăinţa. Fapte 20:20,21 ‚’’pocăinţa faţă de Dumnezeu, 
şi credinţa în Domnul nostru Isus’’. 
 
Pocăinţa de faptele moarte, adică de orice păcat, mic sau mare, bun sau rău. Fapte 
bune şi moarte? Da ! 
 
Luca 13:1-3 Cei ce au fost măcelăriţi de Pilat erau închinători, dar Dumnezeu Îi 
pedepseşte arătând că nu-L păcălim pe Dumnezeu. 
 



Dacă nu sunt în regulă cu temelia, nu pot merge mai departe. Evreii aveau 
probleme cu temelia. Aveau un set de reguli pe care dacă le împlineau credeau că 
sunt bine.Nu cumva şi printre noi mai sunt oameni care cred că dacă ţin nişte 
rânduieli sunt bine, dar temelia lor nu este pe Stâncă? 
Matei 7:20-27, sunt descrise două temelii.Tu pe care temelie zideşti? 
 
Psalm 80:3,7, Plângeri 5.21, Filipeni 3.12 
 
 
 
 


