
apostoli,  apostolii

Matei 10:2-4 
2. Iată numele celor doisprezece apostoli:
Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, 
fratele lui;
3. Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi 
Tadeu;
4. Simon Cananitul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus.

Marcu 6:30 
30. Apostolii s-au adunat la Isus, şi I-au spus tot ce făcuseră şi tot ce învăţaseră pe 
oameni.

Ioan 13:16
16. Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare decât domnul său, nici 
apostolul mai mare decât cel ce l-a trimes.

Faptele apostolilor 2:43 
43. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.

Faptele apostolilor 4:33 
33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare 
har era peste toţi.

Faptele apostolilor 15:22
22. Atunci apostolii şi presbiterii1 şi întreaga Biserică au găsit cu cale să aleagă vreo 
câţiva dintre ei, şi să-i trimeată la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales 
pe Iuda, zis şi Barsaba, şi pe Sila, oameni cu vază între fraţi.

Romani 1:1 
1. Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească 
Evanghelia lui Dumnezeu,

1.Corinteni 12:28
28. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întîi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, 
învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, 
ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

Galateni 1:1 
1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos, şi prin 
Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morţi,



Efesesni 2:20 
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Isus Hristos.

Evrei 3:1 
1. Deaceea, fraţi sfinţi, cari aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la 
Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,


