
popor

Matei 1:21-23
21. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul 
Lui de păcatele sale.”
22. Toate aceste lucruri s-au întîmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin 
proorocul, care zice:
23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, 
care, tâlmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.

Matei 2:6
6. „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nici de cum cea mai neînsemnată dintre 
căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului 
Meu Israel.”

Matei 13:5
5. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, 
pentrucă n-a găsit un pământ adânc.

Luca 1:68
68. „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentrucă a cercetat şi a 
răscumpărat pe poporul Său.

Luca 1:77
77. şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; -

Luca 2:31-32
31. pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor,

32. lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel.”

Luca 7:16
16. Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: „Un mare prooroc 
s-a ridicat între noi; şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”

Evrei 4:9
9. Rămîne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.

Evrei 11:25
25. ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure
de plăcerile de o clipă ale păcatului.



1 Petru 2:9
 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, 


