
putere

Matei 28:18
18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în 
cer şi pe pământ.

Matei 25:15
15. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a
plecat.

Marcu 9:50
50. Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi 
puterea aceasta? Să aveţi sare în voi înşivă, şi să trăiţi în pace unii cu alţii.“

Luca 4:14
14. Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galilea, şi I s-a dus vestea în tot ţinutul
deprimprejur.

Faptele apostolilor 1:8
8. Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi 
martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”

Romani 1:4
4. iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin 
învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,

Romani 1:16
16. Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului;

Romani 1:20
20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se 
văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile 
făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi;

Romani 9:17
17. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon: „Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine 
puterea Mea, şi pentruca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.“

1 Corinteni 1:21-24
21. Căci întrucît lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în 
înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi 
prin nebunia propovăduirii crucii.
22. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi Grecii caută înţelepciune;



23. dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de 
poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie;
24. dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi înţelepciunea lui 
Dumnezeu.

1 Corinteni 2:4-5
4. Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale 
înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere,
5. pentruca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe 
puterea lui Dumnezeu.

1 Corinteni 4:20
20. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.

1 Corinteni 10:13
13. Nu v’a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi 
Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, 
împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

2 Corinteni 4:7
7. Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentruca această putere nemai 
pomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.

2 Corinteni 13:14
14. Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfîntului
Duh, să fie cu voi cu toţi! Amin.
Efeseni 1:17-20
17. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un 
duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,
18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, 
care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,
19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după 
lucrarea puterii tăriei Lui,
20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să 
şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,

Efeseni 3:14-19
14. ... Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,
15. din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ,
16. şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin 
Duhul Lui, în omul din lăuntru,
17. aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, avînd 
rădăcina şi temelia pusă în dragoste,



18. să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adîncimea 
şi înălţimea;
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Efeseni 6:10
10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.

Coloseni 1:9-12
9. De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 
pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească;
10. pentruca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în 
orice lucru: aducînd roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui 
Dumnezeu:
11. întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi 
îndelungă răbdare, cu bucurie,
12. mulţămind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în 
lumină.

1 Tesaloniceni 1:5
5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu 
putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăsneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi 
am fost aşa printre voi.

2 Timotei 1:7
7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de 
chibzuinţă.

Evrei 1:3
3. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate 
lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta 
Măririi în locurile prea înalte,

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 1:5
5. Voi sânteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să 
fie descoperită în vremurile de apoi!
1 Petru 3:21-22
21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care 
nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,



22. care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălţat la cer, şi Şi-a supus îngerii, 
stăpânirile şi puterile.

1 Petru 4:11
11. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva,
să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: pentruca în toate lucrurile să fie 
slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! 
Amin.

1 Petru 5:11
10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa vecinică, după
ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvîrşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face 
neclintiţi.
11. A Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

2 Petru 1:3
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,


