
Făgădui

Romani 1:1-4
1. Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească 
Evanghelia lui Dumnezeu,
2. pe care o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi.
3. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul,
4. iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin 
învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,

Romani 4: 20-21
20. El nu s’a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin 
credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu,
21. deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.

 Galateni 3:14
14. pentruca binecuvîntarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus,
aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.

Efeseni 1:13
13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi 
crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,

Tit 1:2-3
2. în nădejdea vieţii vecinice, făgăduite mai înainte de vecinicii de Dumnezeu, care 
nu poate să mintă,
3. ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost 
încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru; -

Evrei 9:15
15. şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea
Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legământul dintâi, cei ce au fost 
chemaţi, să capete vecinica moştenire, care le-a fost făgăduită.

Evrei 10:36
36. Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi
căpăta ce v-a fost făgăduit.

Iacov 1:12
12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci dupăce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, 
pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.



Iacov 2:5
5. Ascultaţi, prea iubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii 
lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a 
făgăduit-o celor ce-L iubesc?


