
străluci

Matei 13:43
43. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are 
urechi de auzit, să audă.

Matei 17:2
2. El S’a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele, şi hainele I s’au 
făcut albe ca lumina.

Marcu 9:3
3. Hainele Lui s’au făcut strălucitoare şi foarte albe, de o albeaţă pe care nici un 
nălbitor de pe pămînt n’o poate da.

Luca 2:9
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.

Faptele apostolilor 9:3
3. Pe drum, cînd s’a apropiat de Damasc, de odată a stălucit o lumină din cer în jurul 
lui.

Faptele apostolilor 12:7-10
7. Şi iată, un înger al Domnului a stătut lîngă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit 
în temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: „Scoală-te, 
iute!” Lanţurile i-au căzut jos de pe mîni.
8. Apoi îngerul i-a zis: „Încinge-te, şi leagă-ţi încălţămintele.” Şi el a făcut aşa. 
Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină, şi vino după mine.”
9. Petru a ieşit afară, şi a mers după el, fără să ştie dacă ce făcea îngerul este adevărat.
I se părea că are o vedenie.
10. După ce au trecut de straja întîia şi a doua, au ajuns la poarta de fer, care dă în 
cetate, şi ea li s’a deschis singură; au ieşit, şi au trecut într’o uliţă. Îndată, îngerul a 
plecat de lîngă el.

Faptele apostolilor 22:6
6. Cînd eram pe drum şi mă apropiam de Damasc, deodată, pela amiază, a strălucit 
împrejurul meu o mare lumină din cer.

Faptele apostolilor 4:6
6. Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întunerec”, ne-a luminat 
inimile, pentruca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe 
faţa lui Isus Hristos.



Filipeni 2:15
15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui 
neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,

Iacov 2:2
2. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină 
strălucitoare, şi intră şi un sărac îmbrăcat prost;

1 Petru 1:8-9
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, mîntuirea sufletelor voastre.

strălucire

Faptele apostolilor 26:13
13. Pela amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu şi împrejurul
tovarăşilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui.

1 Corinteni 15:40-41
40. Tot aşa, sînt trupuri cereşti şi trupuri pămînteşti; dar alta este strălucirea trupurilor
cereşti, şi alta a trupurilor pămînteşti.
41. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta este strălucirea stelelor; 
chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea.


