
sîngele

Matei 16:16-17
16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui 
viu!”
17. Isus a luat din nou cuvîntul, şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; 
fiindcă nu carnea şi sîngele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în 
ceruri.

Matei 26:28
28. căci acesta este sîngele Meu, sîngele legămîntului celui nou, care se varsă pentru 
mulţi, spre iertarea păcatelor.

Luca 22:20
20. Tot astfel, dupăce au mîncat, a luat paharul, şi li l-a dat, zicînd: „Acest pahar este 
legămîntul cel nou, făcut în sîngele Meu, care se varsă pentru voi.”

Faptele  apostolilor 15:20
20. ci să li se scrie doar să se ferească de pîngăririle idolilor, de curvie, de dobitoace 
zugrumate şi de sînge.

Faptele  apostolilor 20:28
28. Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v’a pus Duhul Sfînt 
episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a cîştigat-o 
cu însuş sîngele Său.

Romani 3:25
25. Pe El Dumnezeu L-a rînduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sîngele 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;

Romani 5:9
9. Deci, cu atît mai mult acum, cînd sîntem socotiţi neprihăniţi, prin sîngele Lui, vom 
fi mîntuiţi prin El de mînia lui Dumnezeu.

1 Corinteni 10:16-17
16. Paharul binecuvîntat, pe care-l binecuvîntăm, nu este el împărtăşirea cu sîngele 
lui Hristos? 
Pînea, pe care o frîngem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos?
17. Avînd în vedere că este o pîne, noi, cari sîntem mulţi, sîntem un trup; căci toţi 
luăm o parte din aceeaş pîne.

1 Corinteni 15:50
50. Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sîngele să moştenească Împărăţia 



lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea.

Efeseni 1:7-10
7. În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile 
harului Său,
8. pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de 
pricepere;
9. căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în 
Sine însuş,
10. ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într’unul în 
Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt.

Efeseni 2:13
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin
sîngele lui Hristos.

Coloseni 1:19-20
19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El,
20. şi să împace totul cu Sine prin El, atît ce este pe pămînt cît şi ce este în ceruri, 
făcînd pace, prin sîngele crucii Lui.

Evrei 2:14-15
14. Astfel dar, deoarece copiii sînt părtaşi sîngelui şi cărnii, tot aşa şi El însuş a fost 
deopotrivă părtaş la ele, pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea 
morţii, adică pe diavolul,
15. şi să izbăvească pe toţi aceia, cari prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa 
lor.

Evrei 4:14-16
14. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile - pe Isus, 
Fiul lui Dumnezeu - să rămînem tari în mărturisirea noastră.
15. Căci n’avem un Mare Preot, care să n’aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul 
care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 
îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Evrei 9:7
7. Dar în partea a doua intră numai marele preot, odată pe an, şi nu fără sînge, pe care
îl aduce pentru sine însuş şi pentru păcatele din neştiinţă ale norodului.

Evrei 9:13-14
13. Căci dacă sîngele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei 
întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului,
14. cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S’a adus pe Sine 



însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca 
să slujiţi Dumnezeului cel viu!
Evrei 9:22-24
22. şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sînge; şi fără vărsare de sînge, nu este 
iertare.
23. Dar, deoarece chipurile lucrurilor cari sînt în ceruri, au trebuit curăţite în felul 
acesta, trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţite cu jertfe mai bune decît 
acestea.
24. Căci Hristos n’a intrat într’un locaş de închinare făcut de mînă omenească, după 
chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze 
acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.
25. şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuş, ca marele preot, care 
intră în fiecare an în Locul prea sfînt cu un sînge, care nu este al lui;
26. fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori dela întemeierea lumii; 
pe cînd acum, la sfîrşitul veacurilor, S’a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul 
prin jertfa Sa.

Evrei 10:18-20
18. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.
19. Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sîngele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul 
prea sfînt,
20. pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, 
adică trupul Său: 

Evrei 12:24
24. de Isus, Mijlocitorul legămîntului celui nou, şi de sîngele stropirii, care vorbeşte 
mai bine decît sîngele lui Abel.

Evrei 13:11-12
11. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sînge este adus de marele preot în Locul
prea sfînt, pentru păcat, „sînt arse de tot afară din tabără.“
12. De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuş sîngele Său, a pătimit dincolo 
de poartă.

Evrei 13:20
20. Dumnezeul păcii, care, prin sîngele legămîntului celui vecinic, a sculat din morţi 
pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,
21. să vă facă desăvîrşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi 
ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

1 Petru 1:2
2. după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de 
Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sîngele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să 
vă fie înmulţite!



1 Petru 1:17-21
17. Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, 
purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
18. căci ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din 
felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi dela părinţii voştri,
19. ci cu sîngele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
20. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfîrşitul 
vremurilor pentru voi,
21. cari, prin El, sînteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a dat 
slavă, pentruca, credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

1 Ioan 1:7
7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem părtăşie unii 
cu alţii; şi sîngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

1 Ioan 5:6
6. El, Isus Hristos, este Celce a venit cu apă şi cu sînge; nu numai cu apă, ci cu apă şi 
cu sînge; şi Duhul este Celce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este 
adevărul.

Apocalipsa 1:5-6
5. şi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întîi născut din morţi, 
Domnul împăraţilor pămîntului!
A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sîngele Său,
6. şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie 
slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

Apocalipsa 5:9
9. Şi cîntau o cîntare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile:
căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din 
orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa 12:11
11. Ei l-au biruit, prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii lor, şi nu şi-au 
iubit viaţa chiar pînăla moarte.


