
început

Luca 1:1-4
1. Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile cari
s-au petrecut printre noi,
2. după cum ni le-au încredinţat ceice le-au văzut cu ochii lor de la început, şi au 
ajuns slujitori ai cuvântului,
3. am găsit şi eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu 
deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri dela obârşia lor, să ţi le scriu în şir unele 
după altele,
4. ca să poţi cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor, pe cari le-ai primit prin viu grai.

Marcu 1:1-3
1. Când s-au apropiat de Ierusalim, şi au fost lîngă Betfaghe şi Betania, înspre 
muntele Măslinilor, Isus a trimes pe doi din ucenicii Săi,
2. şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: îndată ce veţi intra în el, veţi găsi 
un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă nici un om; deslegaţi-l şi aduceţi-Mi-l.
3. Dacă vă va întreba cineva: „Pentruce faceţi lucrul acesta?” să răspundeţi: „Domnul
are trebuinţă de el. Şi îndată îl va trimete înapoi aici.“

Ioan 1:1
1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.

Ioan 15:27
26. Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimete de la Tatăl, adică Duhul 
adevărului, care purcede
de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
27. Şi voi deasemenea veţi mărturisi, pentrucă aţi fost cu Mine de la început.

Ioan 16:4
4. V-am spus aceste lucruri, pentruca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, 
să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentrucă eram 
cu voi.

Faptele apostolilor 1:1-2
1. Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să
înveţe pe oameni,
2. de la început pînă în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, 
dăduse poruncile Sale apostolilor, pe cari-i alesese.

Coloseni 1:18-20
18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întîi născut dintre cei 
morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întîietatea.
19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El,



20. şi să împace totul cu Sine prin El, atît ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, 
făcând pace, prin sângele crucii Lui.

2 Tesaloniceni 2:13-14
13. Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui 
Dumnezeu pentru voi,
căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa
adevărului.
14. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului 
nostru Isus Hristos.

Evrei 1:10
10. şi iarăş: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea 
mânilor Tale.

Evrei 6:1
1. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, şi să mergem spre cele 
desăvîrşite, ...

1 Ioan 1:1
1. Ce era dela început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am 
pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, -

1 Ioan 2:7
7. Prea iubiţilor nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de 
la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit.

1 Ioan 2:13-14
13. Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, 
tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V’am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe 
Tatăl.
14. V’am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am 
scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi 
biruit pe cel rău.


