
cruce.

Ioan 19:17-18
17. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul, zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se 
cheamă „Golgota.”
18. Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul deoparte şi
altul de alta, iar Isus la mijloc.

1 Corinteni 1:17
17. De fapt, Hristos m-a trimes nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu 
înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.
18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: 
dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.

Galateni 6:14
14. În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decît cu crucea 
Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă 
de lume!

Efeseni 2:13-16
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin
sângele lui Hristos.
14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc 
care-i despărţea,
15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei,
ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcînd astfel pace;
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a 
nimicit vrăjmăşia.

Filipeni 2:5-8
5. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus:
6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n-a crezut ca un lucru de apucat să 
fie deopotrivă cu Dumnezeu,
7. ci S-a desbrăcat pe sine însuş şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea 
oamenilor.
8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S’a făcut ascultător până la 
moarte, şi încă moarte de cruce.

Coloseni 2:14 
14. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, 
şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.



Coloseni 2:15
15. A desbrăcat domniile şi stăpînirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a 
ieşit biruitor asupra lor prin cruce.

Evrei 12:2 
2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care,
pentru bucuria care-i era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la 
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.


