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Efeseni 1:3 
3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a 
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

Efeseni 2:6 
6. El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în 
Hristos Isus,
7. ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui
faţă de noi în Hristos Isus. 
8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este 
darul lui Dumnezeu. 

9. nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Filipeni 3:4-9
4. Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă!
5. Blândeţa voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.
6. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa 
lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
7. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile
în Hristos Isus.
8. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este 
drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice 
faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.
9. Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi 
Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Filipeni 3:12-14
12. nu că am şi cîştigat premiul, sau că am şi ajuns desăvîrşit; dar alerg înainte, 
căutînd să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.
13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în 
urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte,
14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

1 Tim 4:1-7
1. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri 
pentru toţi oamenii,
2. pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce 
astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.
3. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,



4. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.
5. Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Isus Hristos,
6. care S-a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia
adeverit la vremea cuvenită,
7. şi propovăduitorul şi apostolul lui am fost pus eu - spun adevărul în Hristos, nu 
mint - ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul.

2.Tim 4:18 
18. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia 
Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Evrei 12:22 
22. Ci v'aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, 
Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,
23. de Biserica celor întîi născuţi, cari sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi,
24. de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte 
mai bine decît sângele lui Abel.


