
moştenire

Matei 5:5
5. Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni pământul!

Evrei 1:14
14. Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimese să îndeplinească o slujbă pentru cei ce 
vor moşteni mântuirea?

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

Romani 4:16-17
16. Deaceea moştenitori sunt ceice se fac prin credinţă, pentruca să fie prin har, şi 
pentruca 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. dupăcum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.“

Romani 8:16-17
16. Deaceea moştenitori sunt ceice se fac prin credinţă, pentruca să fie prin har, şi 
pentruca 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. dupăcum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.“

Galateni 3:24-29
24. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător (Greceşte: pedagog.) spre Hristos, ca să fim
socotiţi neprihăniţi prin credinţă.
25. După ce a venit credinţa, nu mai suntem supt îndrumătorul acesta.
26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
27. Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este 
nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.
29. Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă.

Efeseni 1:11-14
11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea 
Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,
12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos.
13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi 
crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit,
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de 



Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Efeseni 3:6-10
6. Că adică Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup 
cu noi şi iau parte cu noi la aceeaş făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,
7. al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin 
lucrarea puterii Lui.
8. Da, mie, care sunt cel mai neânsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta 
să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos,
9. şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din 
veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;
10. pentruca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, 
înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,

Coloseni 1:12-23
12. mulţămind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în 
lumină.
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.
15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.
16. Pentrucă prin El au fost făcute toate lucrurile cari sunt în ceruri şi pe pământ, cele 
văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. 
Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.
18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei 
morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întâietatea.
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 cît şi ce este în ceruri, 
făcând pace, prin sângele crucii Lui.
21. Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gîndurile şi prin faptele va 
împăcat acum
22. prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui 
sfinţi, fără prihană şi fără vină;
23. negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă
abateţi dela nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită 
oricărei făpturi de supt cer, şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.

Coloseni 3:23-25
23. Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,
24. ca unii cari ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi 
Domnului Hristos.
25. Căci cine umblă cu strâmbătate, îşi va primi plata după strâmbătatea, pe care a 
făcut-o; şi nu se are în vedere faţa omului.



Tit 3:4-8
4. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul 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.
8. Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentruca cei ce
au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de 
folos pentru oameni!

Evrei 1:2-4
2. la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.
3. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate 
lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta 
Măririi în locurile prea înalte,
4. ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cît a moştenit un Nume mult mai minunat
decât al lor.

Evrei 9:14-15
14. cu cît mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S-a adus pe Sine 
însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca 
să slujiţi Dumnezeului cel viu!
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 veşnica moştenire, care le-a fost făgăduită.

Evrei 11:7
7. Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri cari încă nu se
vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a 
osîndit lumea, şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.

Evrei 11:8-10
8. Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-L ia 
ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce.
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.
10. Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este 
Dumnezeu.

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?

1 Petru :3-5
3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după 
îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la 
o nădejde vie,
4. şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neântinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în
ceruri pentru voi.
5. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să 
fie descoperită în vremurile de apoi!


