
Împacati-vă cu Dumnezeu

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 5:8-11
8. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă 
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
9. Deci, cu atît mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, 
vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.
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.
11. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 
Hristos, prin care am căpătat împăcarea.

2 Corinteni 5:17-21
17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-
au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus 
Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în 
socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20. Noi dar, suntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar 



îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu 
Dumnezeu!
21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.


