
ascuns

Matei 5:14-16
14. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână 
ascunsă.
15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună supt obroc, ci o pun în sfeşnic, şi 
luminează tuturor celor din casă.
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 11:25-26
25. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi 
al pământului, pentrucă ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai 
descoperit pruncilor.
26. Da, Tată, Te laud, pentrucă aşa ai găsit Tu cu cale!”

Matei 13:44-46
44. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul 
care o găseşte, o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are, şi cumpără 
ţarina aceea.
45. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare 
frumoase.
46. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are, şi-l 
cumpără.

Romani 16:24-27
24. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.
25. Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui 
Isus Hristos, - potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ţinută ascunsă timp de 
veacuri,
26. dar a fost arătată acum prin scrierile proorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului 
celui vecinic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor Neamurilor, ca să asculte de credinţă, 
-
27. a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii 
vecilor! Amin.

1 Corinteni 2:7
7. Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe 
care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci,

Evrei 4:9-16
9. Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
10. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit
Dumnezeu de lucrările Sale.
11. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentruca nimeni să nu cadă în 



aceeaş pildă de neascultare.
12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu 
două tăişuri:
pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă 
simţirile şi gândurile inimii.
13. Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor 
Aceluia, cu care avem a face.
14. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile - pe Isus, 
Fiul lui Dumnezeu - să rămânem tari în mărturisirea noastră.
15. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul 
care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 
îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.


