
Evanghelia

Matei 4:23

3. Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind 

Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.

Matei 11:5

5. Orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii 

înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

Matei 26:13

13. Adevărat vă spun că ori unde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată 

lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Marcu 1: 1

1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu

Marcu 1: 16-17

16. Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui 

Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;

17.  deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin 

credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin 

credinţă.”

Marcu 16: 15

15. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice 

făptură.

Luca 3:18

18. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia, şi-i dădea încă multe alte 

îndemnuri.

Luca 4:18-19

18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor 

Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc 

robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi,



19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

Luca 16:16

16. Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei 

lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.

Faptele apostolilor 8:40

40. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea. Şi propovăduia Evanghelia 

în toate cetăţile prin care trecea.

Faptele apostolilor 15:7

7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis:

„Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, 

ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei, şi să creadă

Romani 1:16-17

16. Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui 

Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;

17. deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin 

credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris:„Cel neprihănit va trăi prin 

credinţă.“

Romani 15:19

19. fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de

la Ierusalim şi ţările de primprejur, pînă la Iliric, am răspândit cu prisosinţă 

Evanghelia lui Hristos.

1 Corinteni 15: 1-5

1. Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi 

primit-o, în care aţi rămas, 

2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, 

degeaba aţi crezut.

3.  V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru 

păcatele noastre, după Scripturi;

4.  că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;

5. şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.



Galateni 1:11-12

11. Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie 

omenească;

12. pentrucă, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea 

lui Isus Hristos.

Efeseni 1: 13

13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi 

crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, 

Efeseni 6:19

19. şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac 

cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei,

Filipeni 1:4-6

4. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie

5. pentru partea, pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi pînă acum.

6. Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi 

pînă în ziua lui Isus Hristos.

Filipeni 1:12

12. Vreau să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în cari mă găsesc, mai degrabă au lucrat la

înaintarea Evangheliei.

Filipeni 1: 27

27. numai, purtaţi-vă într'un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că 

voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi 

tari în acelaş duh, şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei.

Filipeni 4:15

15. Ştiţi voi înşivă, Filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din 

Macedonia, nici o Biserică n-a avut legătură cu mine în ce priveşte „darea” şi 

„primirea” afară de voi.

Coloseni 1: 23

23. negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă



abateţi de la 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. 

1 Tesaloniceni 1:5

5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu 

putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi 

am fost aşa printre voi.

1 Timotei 1:11

11. potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredinţată 

mie.

2 Timotei 2:8

8. Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânţa lui David, înviat din morţi, 

după Evanghelia mea,

1 Petru 1:12

12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste 

lucruri, pe cari vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul 

Sfânt trimes din cer şi în cari chiar îngerii doresc să privească.

1.Petru 1:25 

25. dar Cuvântul Domnului rămîne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost 
propovăduit prin Evanghelie.


