
a lumina

Matei 5:16
16. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele 
voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

Matei 28:1
1. La sfîrşitul zilei Sabatului, cînd începea să se lumineze în spre ziua dintîi a 
săptămînii, Maria Magdalina şi cealaltă Marie au venit să vadă mormîntul.

Luca 1:79
79. ca să lumineze pe ceice zac în întunerecul şi în umbra morţii, şi să ne îndrepte 
picioarele pe calea păcii!”

Luca 2:28-32
28. Simeon L-a luat în braţe, a binecuvîntat pe Dumnezeu, şi a zis:
29. „Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău.
30. Căci au văzutochii mei mîntuirea Ta,
31. pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor,
32. lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel.”

Luca 17:24
24. Căci, cum iese fulgerul şi luminează dela o margine a cerului pînă la cealaltă, aşa 
va fi şi Fiul omului în ziua Sa.

Ioan 1:4-17
4. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5. Lumina luminează în întunerec, şi întunerecul n’a biruit-o.
6. A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
7. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentruca toţi să creadă 
prin el.
8. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.
9. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.
10. El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat 
dreptul să se facă
copii ai lui Dumnezeu;
13. născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din 
Dumnezeu.
14. Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi 
am privit slava
Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. -
15. Ioan a mărturisit despre El, cînd a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: 
„Celce vine



după mine, este înaintea mea, pentrucă era înainte de mine». -
16. Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har;
17. căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.

Ioan 5: 35-36
35. Ioan era lumina, care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă veseliţi cîtăva 
vreme la lumina lui.
36. Dar Eu am o mărturie mai mare decît a lui Ioan; căci lucrările, pe cari Mi le-a dat 
Tatăl să le săvîrşesc, tocmai lucrările acestea, pe cari le fac Eu, mărturisesc despre 
Mine că Tatăl M’a trimes.

Faptele apoatolilor 13:47-49
47. Căci aşa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să 
duci mîntuirea pînă la marginile pămîntului.”
48. Neamurile se bucurau cînd au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvîntul 
Domnului. Şi toţi cei ce erau rînduiţi să capete viaţa vecinică, au crezut.
49. Cuvîntul Domnului se răspîndea în toată ţara.

Faptele apostolilor 16:29-34
29. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înlăuntru, şi, tremurînd de frică, s’a 
aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila;
30. i-a scos afară, şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mîntuit?”
31. Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mîntuit tu şi casa ta.”
32. Şi i-au vestit Cuvîntul Domnului, atît lui cît şi tuturor celor din casa lui.
33. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile, şi a 
fost botezat îndată, el şi toţi ai lui.
34. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa, şi s’a bucurat cu toată casa lui că a crezut 
în Dumnezeu.

2 Corinteni 4:6
5. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi sîntem 
robii voştri, pentru Isus.
6. Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întunerec”, ne-a luminat 
inimile, pentruca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe 
faţa lui Isus Hristos.
7. Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentruca această putere nemai 
pomenită să fie dela Dumnezeu şi nu dela noi.

Efeseni 1:-14
4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără 
prihană înaintea
Lui, dupăce, în dragostea Lui,
5. ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după† buna plăcere a voiei



Sale,
6. spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.
7. În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile 
harului Său,
8. pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de 
pricepere;
9. căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în 
Sine însuş,
10. ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într’unul în 
Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt.
11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rînduiţi mai dinainte, după hotărîrea 
Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,
12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos.
13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi 
crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit,
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de 
Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Efeseni 1:18-20
18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, 
care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,
19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după 
lucrarea puterii tăriei Lui,
20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să 
şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,

Efeseni 5:8-9
8. Odinioară eraţi întunerec; dar acum sînteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca 
nişte copii ai luminii.
9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.
10. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului,

Efeseni 5: 14-21
14. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va 
lumina.”
15. Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca 
nişte înţelepţi.
16. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sînt rele.
17. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.
18. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cîntări de laudă şi cu cîntări duhovniceşti, şi cîntaţi 
şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.
20. Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele 
Domnului nostru Isus Hristos.
21. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.



Filipeni 3:12-16
12. Nu că am şi cîştigat premiul, sau că am şi ajuns desăvîrşit; dar alerg înainte, 
căutînd să-l apuc, întrucît şi eu am fost apucat de Hristos Isus.
13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitînd ce este în 
urma mea, şi aruncîndu-mă spre ce este înainte,
14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
15. Gîndul acesta dar să ne însufleţească pe toţi, cari sîntem desăvîrşiţi; şi dacă în 
vreo privinţă sînteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.
16. Dar în lucrurile în cari am ajuns de aceeaş părere, să umblăm la fel.

Coloseni 1:3-15
3. Mulţămim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm 
neîncetat pentru voi,
4. şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus, şi despre dragostea, pe care o 
aveţi faţă de toţi sfinţii,
5. din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în 
cuvîntul adevărului Evangheliei,
6. care a ajuns pînă la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescînd, ca 
şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu, în
adevăr,
7. cum aţi învăţat dela Epafras, prea iubitul nostru tovarăş de slujbă. El este un 
credincios slujitor al lui Hristos pentru voi,
8. şi ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul.
9. De aceea şi noi, din ziua cînd am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 
pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească;
10. pentruca astfel să vă purtaţi într’un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în 
orice lucru: aducînd roade în tot felul de fapte bune, şi crescînd în cunoştinţa lui 
Dumnezeu:
11. întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi 
îndelungă răbdare, cu bucurie,
12. mulţămind Tatălui, care v’a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în 
lumină.
13. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului 
dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor.
15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întîi născut din toată zidirea.

Evrei 10:12-25
12. El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S’a aşezat pentru 
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,
13. şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui.
14. Căci printr’o singură jertfă El a făcut desăvîrşiţi pentru totdeauna pe cei ce sînt 
sfinţiţi.



15. Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul sfînt. Căci, după ce a zis:
16. „Iată legămîntul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune 
legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor“,
17. adaugă: „şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.“
18. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.
19. Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sîngele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul 
prea sfînt,
20. pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, 
adică trupul Său: -
21. şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu,
22. să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi 
curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.
23. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a
făcut făgăduinţa.
24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe 
alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie.


