
Făgăduinţa

Luca 24:49
49. Şi iată că voi trimete peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate 
până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

Faptele apostolilor 1:4
4. Pe cînd Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte 
acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care,” le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.

Faptele apostolilor 2:39
39. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce 
sânt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.”

Faptele apostolilor 13:32-33
32. Şi noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa făcută părinţilor noştri,
33. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris 
în psalmul al doilea: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.”

Romani 4:16-17
16. Deaceea moştenitori sânt ceice se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi 
pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai 
pentru sămânţa aceea care este supt Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa
lui Avraam, tatăl nostru al tuturor,
17. după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.“ El, adică, este 
tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morţii, şi care 
cheamă lucrurile cari nu sunt, ca şi cum ar fi.

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.

Romani 9:4-5
4. Ei sînt Israeliţi, au înfierea, slava, legămintele, darea Legii, slujba dumnezeiască, 
făgăduinţele,
5. patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai pe sus de toate 
lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

2 Corinteni 1:20
20. În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sînt „da”; de 
aceea şi „Amin”, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.



2 Corinteni 7:1
1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice 
întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea pînă la capăt, în frica de 
Dumnezeu.

Galateni 3:16
16. Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi seminţei lui”. Nu zice: „Şi 
seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de 
una: „Şi seminţei tale”, adică Hristos.

Galateni 3:21
21. Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nici decum! Dacă
s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.

Efeseni 2:12-13
12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în 
Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin
sângele lui Hristos.

Efeseni 6:2-3
2. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” - este cea dintâi poruncă însoţită de o 
făgăduinţă -
3. „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”

1 Timotei 4:8
8. Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în 
orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.

Evrei 4:1
1. Să luăm dar bine seama, ca, atâta vreme cît rămâne în picioare făgăduinţa intrării 
în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.

Evrei 6:12
12. aşa încît să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare,
moştenesc făgăduinţele.

Evrei 7:6
6. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam, şi a 
binecuvântat pe cel ce avea făgăduinţele.

Evrei 11:9
9. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a 
lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, cari erau împreună moştenitori cu el ai 
aceleiaş făgăduinţe.



2 Petru 1:4
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.

1 Ioan 2:25
25. Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa veşnică.


