
neamuri

Matei 12:15-21
15. Dar Isus, ca unul care ştia lucrul acesta, a plecat de acolo. După El au mers multe 
noroade. El a tămăduit pe toţi bolnavii,
16. şi le-a poruncit cu totdinadinsul să nu-L facă cunoscut;
17. ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice:
18. „Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Prea iubitul Meu, în care sufletul Meu îşi 
găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata.
19. El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe.
20. Nu va frînge o trestie ruptă, şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, pînă va face 
să biruie judecata.
21. Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.”

Matei 25:31-39
31. „Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de
domnie al slavei Sale.
32. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum 
desparte păstorul oile de capre;
33. şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stînga Lui.
34. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui 
Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
35. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de 
băut; am fost străin, şi M-aţi primit;
36. am fost gol, şi M’aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în
temniţă, şi aţi venit pe la Mine.“
37. Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, 
şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut?
38. Când Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat?
39. Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?“

Matei 28:19-20
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfîrşitul veacului. Amin.

Luca 1:46-50
46. Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul,
47. şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
48. pentrucă a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că deacum încolo, 
toate neamurile îmi vor zice fericită,
49. pentrucă Cel Atot Puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este 
sfânt,
50. şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.



Luca 2:28-32
28. Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu, şi a zis:
29. „Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău.
30. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta,
31. pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor,
32. lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel.”

Luca 7:4-5
4. Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul, şi au zis: „Face să-i faci acest 
bine;
5. căci iubeşte neamul nostru, şi el ne-a zidit sinagoga.”

Faptele apostolilor 9:15
15. Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas, pe care l-am ales, ca să ducă 
Numele Meu înaintea Nemurilor, înaintea împăraţilor, şi înaintea fiilor lui Israel;

Faptele apostolilor 10:35-36
35. ci că în orice neam, cine se teme de El, şi lucrează neprihănire este primit de El.
36. El a trimes Cuvântul Său fiilor lui Israel, şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus 
Hristos, care este Domnul tuturor.

Faptele apostolilor 10:43-45
43. Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele 
Lui, iertarea păcatelor.”
44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfînt peste toţi cei ce 
ascultau Cuvântul.
45. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur, cari veniseră cu Petru, au rămas uimiţi când au 
văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri.

Faptele apostolilor 11:1
1. Apostolii şi fraţii, cari erau în Iudea, au auzit că şi Neamurile au primit Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Faptele apostolilor 11:1-3
1. Apostolii şi fraţii, cari erau în Iudea, au auzit că şi Neamurile au primit Cuvântul 
lui Dumnezeu.
2. Şi când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiaţi împrejur,
3. şi ziceau: „Ai intrat în casă la nişte oameni netăiaţi împrejur, şi ai mâncat cu ei.”

Faptele apostolilor 14:27-28
27. După venirea lor, au adunat Biserica, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin 
ei, şi cum deschisese Neamurilor uşa credinţei.
28. Şi au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii.



Faptele apostolilor 15:12-19
12. Toată adunarea a tăcut, şi a ascultat pe Barnaba şi pe Pavel, cari au istorisit toate 
semnele şi minunile, pe cari le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul Neamurilor.
13. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul, şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă!
14. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să
aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele.
15. Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele proorocilor, după cum este scris:
16. „După aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou cortul lui David din 
prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile, şi-l voi înălţa din nou:
17. pentruca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste cari 
este chemat Numele Meu,
18. zice Domnul, care face aceste lucruri, şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie.”
19. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri cari se 
întorc la Dumnezeu;

Faptele apostolilor 28:28
28. Să ştiţi dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimeasă Neamurilor, şi o 
vor asculta.”

Romani 1:5-6
5. prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la 
ascultarea credinţei pe toate Neamurile,
6. între cari sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.

Romani 3:28-30
28. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele 
Legii.
29. Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al Neamurilor?
Da, este şi al Neamurilor;
30. deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe 
cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.

Romani 11:28-30
28. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele 
Legii.
29. Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al Neamurilor?
Da, este şi al Neamurilor;
30. deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe 
cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.

Romani 15:9-20
9. şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, după cum este 
scris: „De aceea Te voi lăuda printre Neamuri, şi voi cânta Numelui Tău.“
10. Este zis iarăş: „Veseliţi-vă, Neamuri, împreună cu poporul Lui.“
11. Şi iarăş: „Lăudaţi pe Domnul, toate Neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.“



12. Tot astfel şi Isaia zice: „Din Iese va ieşi o Rădăcină, care se va scula să 
domnească peste Neamuri; şi Neamurile vor nădăjdui în El.“
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!
14. În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de 
bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii 
pe alţii.
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,
16. ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate 
slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentruca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, 
sfinţită de Duhul Sfânt.
17. Eu dar mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.
18. Căci n-aş îndrăzni să pomenesc nici un lucru, pe care să nu-l fi făcut Hristos prin 
mine, ca să aducă Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin 
faptele mele,
19. fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de
la Ierusalim şi ţările de primprejur, până la Iliric, am răspîndit cu prisosinţă 
Evanghelia lui Hristos.
20. Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu 
zidesc pe temelia pusă de altul,

1 Corinteni 1:26
26. De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi cari aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi 
înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.

Galateni 1:16
16. să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri, îndată, n-am 
întrebat pe niciun om,

Galateni 3:8
8. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe 
Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate 
neamurile vor fi binecuvântate în tine.”

Efeseni 3:6-11
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 neînsemnat 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,
11. după planul vecinic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.

1 Timotei 2:7
7. şi propovăduitorul şi apostolul lui am fost pus eu - spun adevărul în Hristos, nu 
mint - ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul.

1 Timotei 3:16
16. Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei...„Cel ce a fost arătat în trup, a fost 
dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre 
Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”

1 Petru 2:9-12
9. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, 
pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale 
Celui ce v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată;
10. pe voi, cari odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; 
pe voi, cari nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.
11. Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii 
pământeşti cari se războiesc cu sufletul.
12. Să aveţi o purtare bună în mijlocul Neamurilor, pentru ca în ceiace vă vorbesc de 
rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe cari le văd, să slăvească 
pe Dumnezeu în ziua cercetării.


