
oamenii

Matei 8:27
27. Oamenii aceia se mirau, şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi 
vînturile şi marea?”

Romani 3:28-30
28. Pentrucă 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 4:6-13
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 sînt iertate, şi ale căror păcate sînt 
acoperite!
8. Ferice de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!“
9. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi 
împrejur? Căci zicem că lui Avraam credinţa „i-a fost socotită ca neprihănire.“
10. Dar cum i-a fost socotită? După, sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu c  â  nd era 
tăiat împrejur, ci cînd era netăiat împrejur.
11. 
Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o 
căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl 
tuturor celor cari cred, măcar că nu sînt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi
lor neprihănirea aceasta;
12. şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora cari, nu numai că 
sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia, pe care o avea tatăl 
nostru Avraam, cînd nu era tăiat împrejur.
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 4:6
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul 
păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

Romani 4: 7:23
23. Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor.



Galateni 1:10
10. Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui 
Dumnezeu?
Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui 
Hristos.

Efeseni 4:7-10
7. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.
8. De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.”
9. Şi acest: „S’a suit”, ce însemnează decât că înainte Se pogorâse în părţile mai de 
jos ale pământului?
10. Cel ce S’a pogorît, este acelaş cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să 
umple toate lucrurile.

Efeseni 4: 22-24
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.

1 Timotei 2:5
5. Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Isus Hristos,
6. care S’a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia
adeverit la vremea cuvenită,

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.

Tit 2:11
11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce m  â  ntuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,


