
cale

Matei 11:10
10. căci el este acela despre care s-a scris:
„Iată, trimet înaintea feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.“

Luca 3:3-6
3. Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul 
pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,
4. după cum este scris în cartea cuvintelor proorocului Isaia: „Iată glasul celui ce 
strigă în pustie:
„Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.
5. Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile 
strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgronţuroase vor fi netezite.
6. Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”

Ioan 14:6
6. Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine.

Faptele apostolilor 18:25-26
25. El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat, şi vorbea şi 
învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decât botezul lui Ioan.
26. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila şi Priscila, când l-au auzit, l-
au luat la ei, şi i-au arătat mai cu deamăruntul Calea lui Dumnezeu.

Romani 11:33
33. O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt
judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui!

1 Corinteni 12:31
31. Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

Evrei 10:19-20
19. Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul 
prea sfânt,
20. pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, 
adică trupul Său: -

Iacov 5:20
20. să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet 
de la moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate.


