
izbăvire

Luca 21:27-28
27. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.
28. Când vor începe să se întîmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi 
capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”

Romani 6:6-11
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul 
păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;
7. căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.
8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,
9. întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o
stăpânire asupra Lui.
10. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru 
totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.
11. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în 
Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 6:18
18. Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de subt păcat, v-aţi făcut robi ai 
neprihănirii.-

Romani 8:1-4
1. Acum dar nu este nici o osândire pentru ceice sunt în Hristos Isus, cari nu trăiesc 
după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului.
2. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi 
a morţii.
3. Căci - lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pămîntească (Greceşte: carnea, aici şi 
peste tot unde e
„firea pămîntească“.) o făcea fără putere - Dumnezeu a osândit păcatul în firea 
pământească,
trimeţând, din pricina păcatului, pe însuş Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a 
păcatului,
4. pentruca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile firii 
pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

Coloseni 1:13-14
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.



1 Tesaloniceni 1:10
10. şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi: pe Isus, care ne 
izbăveşte de mânia viitoare.


