
alege

Matei 20:16
16. Tot aşa, cei din urmă vor fi cei dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă; pentrucă 
mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”

Matei 24:22
22. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor 
aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.

Matei 24:31
31. El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din 
cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Luca 6:12-16
12. În zilele acela, Isus S-a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată noaptea în 
rugăciune către Dumnezeu.
13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi, şi a ales dintre ei doisprezece, pe 
cari i-a numit apostoli, şi anume:
14. Pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe 
Filip; pe Bartolomeu;
15. pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul;
16. pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s’a făcut vânzător.

Luca 18:7
7. Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, cari strigă zi şi noapte către El, 
măcar că zăboveşte faţă de ei?

Ioan 15:16
16. Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi 
să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în 
Numele Meu, să vă dea.

Romani 8:33
33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-
i socoteşte neprihăniţi!

2 Corinteni 8:19
19. Mai mult, el a fost ales de Biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare 
de binefacere, pe care o săvârşim spre slava Domnului şi ca o dovadă de bunăvoinţa 
noastră.

2 Corinteni 8:19
19. Mai mult, el a fost ales de Biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare 
de binefacere, pe care o săvîrşim spre slava Domnului şi ca o dovadă de bunăvoinţa 



noastră.

Efeseni 1:4
4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără 
prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui,

Filipeni 1:10
10. ca să deosebiţi lucrurile alese, pentruca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în 
ziua venirii lui Hristos,

Coloseni 3:12
12. Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o 
inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdare.

2 Tesaloniceni 2:13
13. Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui 
Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în 
sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.

1 Timotei 5:21
21. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus şi înaintea 
îngerilor aleşi, să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, şi să nu faci 
nimic cu părtinire.

Iacov 2:5
5. Ascultaţi, prea iubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii 
lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a 
făgăduit-o celor ce-L iubesc?

1 Petru 1:1
1. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii cari trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin 
Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,

1 Petru 2:4
4. Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui
Dumnezeu.

1 Petru 2:9
9. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, 
pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale 
Celui ce v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată;


