
slavă

Matei 6:9-13
9. Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri!
Sfinţească-se Numele Tău;
10. vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
11. Pânea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mâne.) dă-ne-o nouă astăzi;
12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: 
Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.);
13. şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi 
puterea şi slava în veci. Amin!

Matei 6:28-29
28. Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc 
crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
29. totuş vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din
ei.

Matei 24:30
30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor 
boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

Matei 25:31
31. „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul 
de domnie al slavei Sale.

Luca 2:9-11
9. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a 
strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.
10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare 
bucurie pentru tot norodul:
11. astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
12. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi 
culcat într-o iesle.”
13. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe 
Dumnezeu, şi zicând:
14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii 
plăcuţi Lui.”

Luca 2:30-32
30. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta,
31. pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor,
32. lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel.”

Luca 17:15-19



15. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
16. S-a aruncat cu faţa la pămînt la picioarele lui Isus, şi I-a mulţămit. Era 
Samaritean.
17. Isus a luat cuvîntul, şi a zis: „Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi 
nouă, unde sânt?
18. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”
19. Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

Luca 19:36-38
36. Pe când mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum.
37. Şi cînd S-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâşul muntelui Măslinilor, toată 
mulţimea ucenicilor,
plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, 
pe cari le văzuseră.
38. Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în 
cer, şi slavă în 

Luca 24:25-27
25. Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să 
credeţi tot ce au spus proorocii!
26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?”
27. Şi a început dela Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, 
ce era cu privire la El.

Ioan 1:14
14. Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi 
am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. -

Ioan 2:11
11. Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Şi-a arătat 
slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El.

Ioan 11:40
40. Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?”

Ioan 17:5-6
5. Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine, 
înainte de a fi lumea.
6. Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor, pe cari Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi 
erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău.

Faptele apostolilor 7:55
55. Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui 
Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;



Romani 2:7
7. Şi anume, va da viaţa veşinică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi
nemurirea;

Romani 5:1-2
1. Deci, fiindcă sî şuntem 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 6:4
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, 
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă 
nouă.

Romani 11:36
36. Din El, prin El, şi pentru El sânt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

1 Corinteni 10:31
31. Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava 
lui Dumnezeu.

1 Corinteni 15:42-44
42. Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este sămănat în putrezire, şi înviază în 
neputrezire;
43. este sămănat în ocară, şi înviază în slavă; este sămănat în neputinţă, şi înviază în 
putere.
44. Este sămănat trup firesc, şi înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, 
este şi un trup duhovnicesc.

Galateni 1:4-5
4. El S’a dat pe Sine însuş pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău,
după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.
5. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Efeseni 1: 4-6
4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără 
prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui,
5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei 
Sale,
6. spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.



Efeseni 1:16-21
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 încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, având 
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.
20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi,
21. a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!
Amin.

Filipeni 2:11
11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos 
este Domnul.

Filipeni 4:19
19. Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în 
slavă, în Isus Hristos.

Coloseni 1:27
27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia
între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.

Coloseni 3:4
4. Cînd Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în
slavă.

1 Tesaloniceni 2:12-13
12. să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi 
slava Sa.
13. Deaceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit 
Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, 
aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi cari 
credeţi.

1 Tesaloniceni 2:20
20. Da, voi sunteţi slava şi bucuria noastră.

2 Tesaloniceni 2:14
14. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului 
nostru Isus Hristos.



1 Timotei 1:11
11. potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredinţată 
mie.

1 Timotei 1:17
17. A Împăratului veciniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, 
să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.

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.”

2  Timotei 2:10
10. De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentruca şi ei să capete mîntuirea care este în 
Hristos Isus, împreună cu slava vecinică.

Tit 2:11-14
11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,
12. şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul 
de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13. aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mîntuitor Isus Hristos.
14. El S-a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi 
să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

Evrei 1:3-4
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,
4. ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat
decît al lor.

Evrei 2:7-8
7. L-ai făcut pentru puţină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă şi cu 
cinste, l-ai pus peste lucrările mînilor Tale:
8. toate le-ai supus supt picioarele lui.“ În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat 
nimic nesupus....

Evrei 3:3
3. Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu 
cât celce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăş. - 



Evrei 5:5-6
5. Tot aşa şi Hristos, nu şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce 
I-a zis: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.“
6. şi, cum zice iarăş într-alt loc: „Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui 
Melhisedec.“

Iacov 2:1
1. Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, 
căutând la faţa omului.

1 Petru 1:7-9
7. pentruca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi 
care totuş este
cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,
8. pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi 
cu o bucurie
negrăită şi strălucită,
9. pentrucă veţi dobîndi, ca sfîrşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.

1 Petru 1:11
11. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, 
care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să 
fie urmate.

1 Petru 1:21
21. cari, prin El, sânteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a dat 
slavă, pentruca, credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

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 5:4
4. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, 
a slavei.

2  Petru 1:3-4
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
4. prin cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă 
faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume 
prin pofte.



2 Petru 1:17
17. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava 
minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit,
în care Îmi găsesc plăcerea.”

2 Petru 3:18
18. ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 
A Lui să fie slava, acum şi în ziua veciniciei. Amin.


