
neprihănire

Matei 5:6

6. Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!

Luca 1:67-75

67. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a proorocit, şi a zis:

68. „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentrucă a cercetat şi a 

răscumpărat pe poporul Său.

69. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică (Greceşte: un corn de mântuire.) în casa 

robului Său David,

70. cum vestise prin gura sfinţilor Săi prooroci, cari au fost din vechime; -

71. mîntuire de vrăjmaşii noştri şi din mîna tuturor celor ce ne urăsc!

72. Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii noştri, şi Îşi aduce aminte de 

legământul Lui cel sfânt,

73. potrivit jurământului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam,

74. că, dupăce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără

frică,

75. trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.

Ioan 16:7-8

7. Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, 

Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimete.

8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi

judecata.

Romani 1: 16-17

16. Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;
17. deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin 
credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris:„Cel neprihănit va trăi prin 
credinţă.“

Romani 3:21-27
21. Dar acum s-a arătat o neprihănire (Greceşte: dreptate), pe care o dă Dumnezeu, 
fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi proorocii -
22. şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, 
pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.
23. Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.



24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care 
este în Hristos Isus.
25. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o 
jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele 
dinainte, în vremea în delungei răbdări a lui Dumnezeu;
26. pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cît, să fie 
neprihănit, şi totuş să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.
27. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci 
prin legea credinţei.

Romani 4: 1-8

1. Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam?
2. Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu 
înaintea lui Dumnezeu.
3. Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca 
neprihănire.“
4. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva 
datorat;
5. pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, 
credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire.
6. Tot astfel, şi David numeşte fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl 
socoteşte neprihănit.
7. „Ferice“, zice el, „de aceia ale căror fără de legi sunt iertate, şi ale căror păcate sunt
acoperite!
8. Ferice de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!“

Romani 4: 13

13. În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a
fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, care se capătă prin 
credinţă.

Romani 4:24-25
24. ci este scris şi pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce 
credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru,
25. care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost 
socotiţi neprihăniţi.

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 5:8-11
8. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă 
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
9. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, 
vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.
10. Căci, dacă atunci cînd eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin 
moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, cînd suntem împăcaţi cu El, vom fi 
mântuiţi prin viaţa Lui.
11. Şi nu numai atît, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 
Hristos, prin care am căpătat împăcarea.

Romani 5:17-21
17. Dacă deci, prin greşala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai 
mult ceice primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă 
prin acel unul singur, care este Isus Hristos!)
18. ... Astfel dar, după cum printr-o singură greşală, a venit o osândă, care a lovit pe 
toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o 
hotărâre de neprihănire care dă viaţa.
19. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi,
tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.
20. Ba încă şi Legea a venit pentruca să se înmulţească greşala; dar unde s-a înmulţit 
păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult;
21. pentruca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să 
stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa vecinică, prin Isus Hristos, Domnul 
nostru.

Romani 6:4-14
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, 
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă 
nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom 
fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul 
păcatului să fie desbrăcat 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.
12. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi 
de poftele lui.
13. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale 
nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi 
lui Dumnezeu mădulările voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.
14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentrucă nu sunteţi supt Lege, ci 
supt har.

Romani 6:22-23
22. Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, 
aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.
23. Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este 
viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 8:1-2
1. Acum dar nu este nici o osândire pentru ceice sunt în Hristos Isus, cari nu trăiesc 
după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
2. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi 
a morţii.

Romani 8:11
11. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a 
înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina 
Duhului Său, care locuieşte în voi.

Romani 8:14-17
14. Căci toţi ceice sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
15. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de 
înfiere, care ne face să strigăm: „Ava! adică: Tată!“
16. Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui 
Dumnezeu.
17. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi 
împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim 
şi proslăviţi împreună cu El.

Romani 8:26-34
26. Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să 
ne rugăm. Dar însuş Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
27. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentrucă El 
mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.
Pe creştin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu.
28. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc 
pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sunt chemaţi după planul Său.
29. Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărît mai dinainte să fie 



asemenea chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel întîi născut dintre mai mulţi fraţi.
30. Şi pe aceia pe cari i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe cari i-a 
chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe cari i-a socotit neprihăniţi, i-a şi 
proslăvit.
31. Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru 
noi, cine va fi împotriva noastră?
32. El , care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va 
da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-
i socoteşte neprihăniţi!
34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui 
Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!

Romani 8:37-39
37. Totuş în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care 
ne-a iubit.
38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, 
nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39. nici înălţimea, nici adîncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare 
să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 9:30
30. Deci ce vom zice? Neamurile, cari nu umblau după neprihănire, au căpătat
neprihănirea şi anume neprihănirea care se capătă prin credinţă;

Romani 10:9-13
9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se
ajunge la mântuire,
11. după cum zice Scriptura: „Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.”
12. În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaş Domn, 
care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
13. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”

Romani 14:17-19
17. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi 
bucurie în Duhul Sfânt.
18. Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de 
oameni.
19. Aşa dar, să urmărim lucrurile, cari duc la pacea şi zidirea noastră.



1 Corinteni 1:30-31
30. Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi 
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,
31. pentruca, după cum este scris: „Cine se laudă, să se laude în Domnul.”

2 Corinteni 5:21
21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.

Efeseni 4:20-24
20. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos;
21. dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost 
învăţaţi,
22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi 
care se strică după poftele înşelătoare;
23. şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre,
24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o 
neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

Efeseni 5:9
9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.

2 Timotei 3:16-17
16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17. pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bună.

Efeseni 6:14
14. Staţi gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,

Filipeni 1:8-12
8. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus 
Hristos.
9. Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice 
pricepere,
10. ca să deosebiţi lucrurile alese, pentruca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în 
ziua venirii lui Hristos,
11. plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.
12. Vreau să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în cari mă găsesc, mai degrabă au lucrat la 
înaintarea Evangheliei.

Filipeni 3:7-9
7. Dar lucrurile, cari pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din 
pricina lui Hristos.



8. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de 
mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am perdut toate şi le 
socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos,
9. şi să fiu găsit în El, nu avînd o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea 
care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin 
credinţă.

2 Timotei 3:16-17
16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17. pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bună.

2 Timotei 4:8
8. Deacum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în „ziua aceea”, 
Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit 
venirea Lui.

Tit 3:4-8
4. Dar, cînd 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 vecinice.
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!

1 Petru 3:14
14. Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nici o teamă
de ei, şi nu vă tulburaţi!


