
nădejde, nădăjdui

Faptele apostolilor 23:15
15. şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a 
celor drepţi şi a celor nedrepţi.

Romani 4:18
18. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl 
multor neamuri, dupăcum i se spusese: „Aşa va fi sămânţa ta.“

Romani 5:1-2
1. Deci, fiindcă suntem 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 5:5
5. Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentrucă dragostea lui Dumnezeu a fost 
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.

Romani 8:20-25
20. Căci firea a fost supusă deşertăciunii - nu de voie, ci din pricina celui ce a 
supus-o - cu nădejdea însă,
21. că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia 
slavei copiilor lui Dumnezeu.
22. Dar ştim că pînă în ziua de azi, toată firea suspină şi sufere durerile naşterii.
23. Şi nu numai ea, dar şi noi, cari avem cele dintâi roade ale Duhului, 
suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.
24. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede, nu 
mai este nădejde: pentrucă ce se vede, se mai poate nădăjdui?
25. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.

Romani 12:12
12. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.

Romani 15:4
4. Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, 
pentruca, prin răbdarea şi nu prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem 
nădejde.



Romani:15:13
13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă 
credinţa, pentruca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

1 Corinteni 13:13
13. Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai 
mare dintre ele este dragostea.

1 Corinteni 15:19
19. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci 
suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii !

2 Corinteni 3:12
12. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală;

Galateni 5:5-6
5. Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii.
6. Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun 
preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste.

Efeseni 1:18
18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării 
Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,

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.

Coloseni 1:3-5
3. Mulţămim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm 
neâncetat pentru voi,
4. şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus, şi despre dragostea, pe 
care o aveţi faţă de toţi sfinţii,
5. din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai 
înainte în cuvîntul adevărului Evangheliei,

Coloseni 1:27
27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei 
acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.



1 Tesaloniceni 1:3-4
3. căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de 
lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în 
Domnul nostru Isus Hristos!
4. Ştim, fraţi prea iubiţi de Dumnezeu alegerea voastră.

1 Tesaloniceni 2:19
19. Căci cine este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de 
slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui?

1 Tesaloniceni 4:13-17
13. Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu 
vă întristaţi ca ceilalţi, cari n-au nădejde.
14. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va 
aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom
rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui
Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în 
nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu 
Domnul.

1 Tesaloniceni 5:8
8. Dar noi, cari suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa 
credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.

2  Tesaloniceni 2:16
16. Şi însuş Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi 
ne-a dat, prin harul Său, o mângâiere veşnică şi o bună nădejde,
17. să vă mângâie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!

1 Timotei 1:1
1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 
şi a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră,

1 Timotei 6:17
17. Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe, şi să nu-şi pună nădejdea
în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca 
să ne bucurăm de ele.
Tit 2:13-14
13. aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor 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 3:7
7. pentruca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, 
moştenitori ai vieţii veşnice.

Evrei 6:18-20
18. pentruca, prin două lucruri cari nu se pot schimba, şi în cari este cu neputinţă ca 
Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să 
apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,
19. pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde 
dincolo de perdeaua din lăuntrul Templului,
20. unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut „Mare Preot în 
veac, după rânduiala lui Melhisedec“.

Evrei 10:23
23. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a
făcut făgăduinţa.

1 Petru 1:3-5
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 neîntinată, 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!

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 3:15
15. Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să 
răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţă şi 
teamă,

1 Ioan 3:3
3. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

1 Corinteni 13:7-8
7. acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.
8. Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfîrşi; limbile vor înceta; 
cunoştinţa va avea sfîrşit.



Efeseni 1:12
12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos.

Filipeni 1:20
20. Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic; ci că acum, 
ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăsneală în trupul meu,...

Evrei 11:1
1. şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică 
încredinţare despre lucrurile cari nu se văd.

1 Petru 3:5-6
5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, cari nădăjduiau în Dumnezeu, şi 
erau supuse bărbaţilor lor;
6. ca Sara, care asculta pe Avraam, şi-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, 
dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva.


