
cunoştinţa

Luca 1:76-77
76. Şi tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui Prea Înalt. Căci vei merge înaintea 
Domnului, ca să pregăteşti căile Lui,
77. şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; -

Ioan 6:68-69
68. „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii 
vecinice.
69. Şi noi am crezut, şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui 
Dumnezeu.”

Romani 3:20-30
20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece 
prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.
21. Dar acum s-a arătat o neprihănire (Greceşte: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, 
fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi proorocii -
22. şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, 
pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.
23. Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care 
este în Hristos Isus.
25. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o 
jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele 
dinainte, în vremea în delungei răbdări a lui Dumnezeu;
26. pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cât, să fie 
neprihănit, şi totuş să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.
27. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci 
prin legea credinţei.
28. Pentrucă noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele 
Legii.
29. Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al Neamurilor?
Da, este şi al Neamurilor;
30. deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe 
cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.

Romani 15:14-17
14. În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de 
bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii 
pe alţii.
15. Totuş, ici colea v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de 
lucrurile acestea, în puterea harului, pe care mi l-a dat Dumnezeu,
16. ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate 
slujba



Evangheliei lui Dumnezeu, pentruca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită 
de Duhul Sfânt.
17. Eu dar mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.

1 Corinteni 1:3-9
3. Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
4. Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui 
Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos.
5. Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice 
cunoştinţă.
6. În felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru;
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 sfârşit, 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.

1 Corinteni 12:7-13
7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
8. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să 
vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh;
9. altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh;
10. altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; 
altuia, felurite limbi; şi altuia, tîlmăcirea limbilor.
11. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum 
voieşte.
12. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate 
mădularele trupului,
măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, - tot aşa este şi Hristos.
13. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur 
Duh.
14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15. Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, - nu este pentru 
aceasta din trup?
16. Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” - nu este pentru 
aceasta din trup?
17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi 
mirosul?
18. Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
19. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
20. Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.
21. Ochiul nu poate zice mâinii: „N’am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice 
picioarelor: „N’am trebuinţă de voi.”



22. Ba mai mult, mădularele trupului, cari par mai slabe, sunt de neapărată trebuinţă.
23. Şi părţile trupului, cari par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai 
multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai 
multă frumuseţă,
24. pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul
în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste:
25. pentru ca să nu fie nici o desbinare în trup: ci mădularele să îngrijească 
deopotrivă unele de altele.
26. Şi dacă sufere un mădular, toate mădularele sufăr împreună cu el; dacă este 
preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
27. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
28. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întîi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, 
învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, 
ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

1 Corinteni 13:8-10
8. Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; 
cunoştinţa va avea sfârşit.
9. Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte;
10. dar când va veni ce este desăvîrşit, acest „în parte” se va sfârşi.

2 Corinteni 2:14
4. Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de 
biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.

2 Corinteni 4:6-7
6. Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întunerec”, ne-a luminat 
inimile, pentruca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe 
faţa lui Isus Hristos.
7. Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentruca această putere ne mai 
pomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.

2 Corinteni 8:1
1. Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul, pe care l-a dat Dumnezeu în 
Bisericile Macedoniei.

2 Corinteni 10:4-5
4. Căci armele cu cari ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt 
puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
5. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, cari se ridică împotriva 
cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.

Efeseni 3:13-21
12. În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu 
încredere.



13. Vă rog iarăş să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: 
aceasta este slava voastră).
14. ... Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus 
Hristos,
15. din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ,
16. şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin 
Duhul Lui, în omul din lăuntru,
17. aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, având 
rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18. să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea 
şi înălţimea;
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi,
21. a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!
Amin.

Efeseni 4:11-13
11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori
şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului 
lui Hristos,
13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la 
starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

Filipeni 1:8-12
8. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus 
Hristos.
9. Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice 
pricepere,
10. ca să deosebiţi lucrurile alese, pentruca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în 
ziua venirii lui Hristos,
11. plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.
12. Vreau să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în cari mă găsesc, mai degrabă au lucrat la 
înaintarea Evangheliei.

Filipeni 4:4-9
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.

Coloseni 1:9-18
9. De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 
pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească;
10. pentruca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în 
orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui 
Dumnezeu:
11. întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi 
îndelungă răbdare, cu bucurie,
12. mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în 
lumină.
13. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului 
dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.
16. Pentrucă prin El au fost făcute toate lucrurile cari sunt în ceruri şi pe pământ, cele 
văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. 
Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.
18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei 
morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întâietatea.

1 Timotei 2:4-7
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 Timotei 2:25
25. să îndrepte cu blândeţă pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, 
ca să ajungă la cunoştinţa adevărului;



Tit 1:1
1. Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa 
aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia,

2 Petru 1:1-8
1. Simon (Sau: Simeon.) Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către ceice au căpătat
o credinţă de acelaş preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului 
nostru Isus Hristos:
2. Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului 
nostru Isus Hristos!
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
4. prin cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă 
faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume 
prin pofte.
5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta,
cunoştinţa;
6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici 
leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus 
Hristos.


