
arătare

1 Corinteni 1:3-9
3. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
4. Mulţămesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui 
Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos.
5. Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice 
cunoştinţă.
6. În felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru;
7. aşa că nu duceţi lipsă de nici un fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru 
Isus Hristos.
8. El vă va întări pînă la sfîrşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului 
nostru Isus Hristos.
9. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, 
Domnul nostru.

2 Corinteni 4:1-2
1. Deaceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu 
cădem de oboseală.
2. Ca unii, cari am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug
şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici 
să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.

1 Timotei 6:14-16
14. să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus
Hristos,
15. care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor,
16. singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te 
apropii, pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi 
puterea veşnică! Amin.

Tit 2:13-14
13. aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos.
14. El S-a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi 
să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

1 Petru 1:13
13. De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată 
nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.


