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Luca 2:27-32
27. El a venit în Templu, mânat de Duhul. Şi, când au adus părinţii înlăuntru pe 
Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea,
28. Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu, şi a zis:
29. „Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău.
30. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta,
31. pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor,
32. lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel.”

Luca 18:29-30
29. Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să-şi fi lăsat casa, sau 
nevasta, sau fraţii, sau părinţii, sau copiii, pentru Împărăţia lui Dumnezeu,
30. şi să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, 
viaţa veşnică.”

Ioan 4:23-26
23. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina 
Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
24. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în 
adevăr.”
25. „Ştiu”, i-a zis femeia, „că are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); când va 
veni El, are să ne spună toate lucrurile.”
26. Isus i-a zis: „Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.”

Romani 3:24-27
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care 
este în Hristos Isus.
25. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o 
jertfă de ispăşire,
ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea 
în delungei răbdări a lui Dumnezeu;
26. pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cât, să fie 
neprihănit, şi totuş să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.
27. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci 
prin legea credinţei.

1 Timotei 4:8
8. Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în 
orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.



1 Petru 3:21
21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care 
nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,


