
                                                                                                                                         
Împăcare

Matei 5:23-24
23. Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva
împotriva ta,
24. lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi
vino de adu-ţi darul.

Faptele Apostolilor 5:30-32
30. Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe Isus, pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L
pe lemn.
31. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi 
Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.
32. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat 
Dumnezeu celor ce ascultă de El.”

Faptele apostolilor 17:30-31
30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor 
oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
31. pentrucă a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care 
L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită
prin faptul că L-a înviat din morţi ...”

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

Faptele apostolilor 26:20
20. Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, şi la 
Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să facă fapte vrednice de 
pocăinţa lor.

Romani 5:10
10. Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin 
moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi 
mântuiţi prin viaţa Lui.

Efeseni 2:10-22
10. Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, 
pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
11. De aceea voi, cari altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de 
către aceia cari se cheamă tăiaţi împrejur, şi cari sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna 
omului:
12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în 



Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin
sângele lui Hristos.
14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc 
care-i despărţea,
15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei,
ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făc  â  nd astfel pace;
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a 
nimicit vrăjmăşia.
17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace 
celor ce erau aproape.
18. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.
19. Aşa dar, voi nu mai sânteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună 
cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Isus Hristos.
21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sânteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin 
Duhul.

Coloseni 1:18-23
18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei 
morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întîietatea.
19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El,
20. şi să împace totul cu Sine prin El, at  â  t ce este pe păm  â  nt cît şi ce este în ceruri, 
făcând pace, prin sângele crucii Lui.
21. Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele 
voastre rele, El v-a împăcat acum
22. prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui 
sfinţi, fără prihană şi fără vină;
23. negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă
abateţi dela nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită 
oricărei făpturi de supt cer, şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.


