
aştepta, aşteptare

Luca 12:35-38
35. Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse.
36. Şi să fiţi ca nişte oameni, cari aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, 
ca să-i deschidă îndată, cînd va veni şi va bate la uşă.
37. Ferice de robii aceia, pe cari stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat 
vă spun, că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă, şi se va apropia să le 
slujească.
38. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii 
aceia, dacă-i va găsi veghind!

Faptele Apostolilor 1:4-6 
4. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte 
acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care,” le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.
5. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul 
Sfânt.”
6. Deci apostolii, pe când erau strînşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea 
aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”

Romani 8:23
23. Şi nu numai ea, dar şi noi, cari avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în 
noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.

Galateni 5:5 
5. Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii.

Filipeni 3:21 
21.El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei 
Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Coloseni 1:3-6 
3. Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm 
neâncetat pentru voi,
4. şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus, şi despre dragostea, pe care o 
aveţi faţă de toţi sfinţii,
5. din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în 
cuvântul adevărului Evangheliei,
6. care a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând, ca 
şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu, 



în adevăr,

2.Timotei 4:8 
8. Deacum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în „ziua aceea”, 
Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit 
venirea Lui.

Tit 2:11-14 
11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, 
12. şi ne învaţă s'o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul 
de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie

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.

Evrei 9:28 
28. tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele 
multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor
ce-L aşteaptă.

Iuda 1:21 
21. ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus 
Hristos pentru viaţa vecinică.

aşteptare

1.Corinteni 1:7-9
7. aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru 
Isus Hristos.

8. El vă va întări până 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.


