
neprihanit

Matei 10:40-42
40. Cine vă primeşte pe voi, Mă primeşte pe Mine; şi cine Mă primeşte pe Mine, 
primeşte pe Cel ce M-a trimes pe Mine.
41. Cine primeşte un prooroc, în numele unui prooroc, va primi răsplata unui 
prooroc; şi cine primeşte pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi
răsplata unui om neprihănit.
42. Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în 
numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.”

Matei 13:43
43. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are 
urechi de auzit, să audă.

Luca 14:14
14. Şi va fi ferice de tine, pentrucă ei n-au cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va răsplăti
la învierea celor neprihăniţi.”

Luca 18:13-14
13. Vameşul sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în
piept, şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”
14. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât 
celalt.

Ioan 17:24-26
24. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe cari Mi i-
ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit 
înainte de întemeierea lumii.
25. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au 
cunoscut că Tu M-ai trimes.
26. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentruca 
dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.”

Faptele apostolilor 3:14-16
14. Voi v-aţi lepădat de Cel Sfînt şi Neprihănit, şi aţi cerut să vi se dăruiască un 
ucigaş.
15. Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi suntem 
martori ai Lui.
16. Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l 
vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum 
vedeţi cu toţii.

Romani 1:17
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 3:24
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care 
este în Hristos Isus.

Romani 3:28
28. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele 
Legii.

Romani 4:5-6
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.

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 8:33
33. Cine va ridica pîră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-i
socoteşte neprihăniţi!

1 Corinteni 4:4
4. Căci n-am nimic împotriva mea; totuş nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: 
Cel ce mă judecă, este Domnul.

Galateni 2.16
16. Totuş, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai 
prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi 
neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentrucă nimeni nu va fi 
socotit neprihănit prin faptele Legii.

Galateni 3:11
11. Şi că nimeni nu este socotit neprhănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este 
învederat, căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi.”
1 Timotei 3:16
16. Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei...„Celce 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.”



Evrei 12:23-24
23. de Biserica celor întâi născuţi, cari sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi,
24. de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte 
mai bine decât sângele lui Abel.

Iacov 2:21
21. Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe 
fiul său Isaac jertfă pe altar?

Iacov 2:24-25
24. Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.
25. Tot aşa, curva Rahav: n-a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte, când a găzduit 
pe soli şi i-a scos afară pe altă cale?

Iacov 5:16
16. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

1 Petru 3:12
12. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la 
rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.”

1 Ioan 2:1
12. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la 
rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.”


