
har

Luca 1:26-28

26. În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu într-o cetate din Galilea,

numită Nazaret,

27. la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele 

fecioarei era Maria.

28. Îngerul a intrat la ea, şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; 

Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!”

Luca 2:40-41

40. Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu 

era peste El.

41. Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paştelor.

Luca 15: 26-5

26. În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu într-o cetate din 

Galilea, numită Nazaret,

27. la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele 

fecioarei era Maria. 

28. Îngerul a intrat la ea, şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s'a făcut mare har; 

Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!”

Ioan 1:14-17

14. Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi 

am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. 

15. Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: 

„Celce vine după mine, este înaintea mea, pentrucă era înainte de mine». -

16. Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har;

21. căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.

Faptele apostolilor 13:43

43. Şi după ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi din Iudei şi din prozeliţii evlavioşi au 

mers după Pavel şi Barnaba, cari stăteau de vorbă cu ei, şi-i îndemnau să stăruiască 

în harul lui Dumnezeu.



Faptele Apostolilor 15:11

11. Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.”

Faptele Apostolilor 20:24

24. Dar eu nu ţin numai decât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai

să-mi sfîrşesc cu bucurie calea şi slujba, pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să

vestesc Evaghelia harului lui Dumnezeu.

Faptele Apostolilor 20:32

32. Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului 

Său, care vă poate zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei 

sfinţiţi.

Romani 1:5

5. prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la 

ascultarea credinţei pe toate Neamurile,

Romani 1:7

7. Deci, vouă tuturor, cari sînteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi 

sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Romani 3:22-26

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.



Romani 5:1-2

1. Deci, fiindcă sântem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace 

cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.

2. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har, în care 

suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.

Romani 5:18-19

18. ... Astfel dar, după cum printr-o singură greşală, a venit o osîndă, care a lovit pe 

toţi oamenii, tot aşa, printr’o singură hotărîre de iertare a venit pentru toţi oamenii o 

hotărâre de neprihănire care dă viaţa.

19. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi 

păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.

Roman 6:14

14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentrucă nu sunteţi supt Lege, ci 

supt har.

Romani 11:6

6. Şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altmintrelea, harul n-ar mai fi 

har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altmintrelea, fapta n-ar mai fi faptă.

Romani 12:3

3. Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o 

părere mai înaltă decît se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu 

măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.

Romani 12:6-11

6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul 

proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.

7. Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină 

de învăţătură.

8. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă 

largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu rîvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu 

bucurie.

9. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.



10. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întîietate 

altuia.

11. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de rîvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.

Romani 15:15

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,

1 Corinteni 1:3-4

3. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

4. Mulţămesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui 

Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos.

1 Corinteni 3:10-11

10. După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am 

pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte 

deasupra.

11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decît cea care a fost pusă, şi care este 

Isus Hristos.

1 Corinteni 15:10

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Si harul Lui fata de mine n-a fost zadarnic, ba 

inca am lucrat mai mult decat toti; totusi nu eu, ci harul Lui care este in mine." 

2 Corinteni 4:15

15. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentruca harul mare, căpătat 

prin mulţi, să facă să sporească mulţămirile spre slava lui Dumnezeu.

2 Corinteni 6: 1-2

1. Ca unii cari lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi 

primit în zădar harul lui Dumnezeu.

2. Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. 

Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mîntuirii.”



2 Corinteni 8:9

9. Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a 

făcut sărac pentru voi, pentruca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.

2 Corinteni 9:8

8. Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, având totdeauna în toate 

lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,

Galateni 2:19-21

19. Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu.

20. Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc ... dar nu mai trăiesc eu, ci 

Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa 

în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuş pentru mine.

21. Nu vreau să fac zădarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă 

prin Lege, degeaba a murit Hristos.

Galateni 6:18

18. Fraţilor, harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.

Efeseni 1:4-10

4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără 

prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui,

5. ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei 

Sale,

6. spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.

7. În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile 

harului Său,

8. pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de 

pricepere;

9. căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în 

Sine însuş,

10. ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într-unul în 

Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt.



Efeseni 2: 4-10

4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a

iubit,

5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos 

(prin har sunteţi mântuiţi).

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.

10. Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune,

pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Efeseni 4: 5-7

5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.

6. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care 

lucrează prin toţi şi care este în toţi.

7. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.

Coloseni 4:6

6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să 

răspundeţi fiecăruia.

2 Tesaloniceni 1:11-12

11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească 

vrednici de chemarea Lui, şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de 

bunătate, şi orice lucrare izvorîtă din credinţă,

12. pentruca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El,

potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.

 



2 Tesaloniceni 2:15-17

15. Aşa dar, fraţilor, rămâneţi tari, şi ţineţi învăţăturile, pe cari le-aţi primit fie prin 

viu grai, fie prin epistola noastră.

16. Şi însuş Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi

ne-a dat, prin harul Său, o mîngâiere vecinică şi o bună nădejde,

17. să vă mîngâie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!

1 Timotei 1:2

2. către Timotei, adevăratul meu copil în credinţă: Har, îndurare şi pace de la 

Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!

2 Timotei 1:1-2

1. Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii 

care este în Hristos Isus,

2. către Timotei, copilul meu prea iubit: Har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl, 

şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!

Tit 2:11-14

11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,

12. şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul 

de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,

13. aşteptînd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 

Mîntuitor Isus Hristos.

14. El S-a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi 

să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

Tit 3:4-7

4. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, şi dragostea Lui 

de oameni,

5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea 

Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt,

6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mîntuitorul nostru;

7. pentruca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, 

moştenitori ai vieţii veşnice.



Evrei 4:16

16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 

îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Evrei 12:15

15. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu

cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă turburare, şi mulţi să 

fie întinaţi de ea.

Evrei 13:8-9

8. Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!

9. Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine; căci este bine ca inima să 

fie întărită prin har, nu prin mâncări, cari n-au slujit la nimic celorce le-au păzit. -

Iacov 4:6

6. Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă 

împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”

1 Petru 1:13

13. De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată 

nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.

1 Petru 3:7

7. Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, 

dînd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele cari vor moşteni împreună cu voi 

harul vieţii, ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre.

1 Petru 4:10

10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să 

slujească altora după darul, pe care l-a primit.

2 Petru 3:18

18. ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

A Lui să fie slava, acum şi în ziua veciniciei. Amin.


