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Doctrinele Mântuirii  - Salvation Doctrines  1 Română – English 
Tradus de Mrs. Maria Fletcher, Austin Bible Church, Austin, Texas  USA 

Chester McCalley, “Creştinul care nu înţelege ce a făcut Dumnezeu în trecut, şi nu are credinţă în ce poate face 

Dumnezeu în viitor, va fi copleşit de nenorocirea de azi.” 

Doctrinele Mântuirii Salvation Doctrines 

Viaţa ta creştină a început în momentul când ai 
crezut evanghelia, punându-ţi toată încrederea în 
Domnul Isus Hristos pentru mântuire. În acel 
moment Dumnezeu ţi-a dat un mare număr de 
binecuvântări unice şi permanente. Aceasta găsim în 
Efeseni 1:3 “...care ne-a binecuvîntat cu tot felul de 
binecuvîntări duhovniceşti, în locurile cereşti, în 
Hristos”. Aceste binecuvântări sunt parte din 
moştenirea ta ca fiind creştin; sunt doctrinele şi 
promisiunile pe care le poţi folosi pentru restul 
vieţii tale. 

Your Christian life began the moment you believed the 

Gospel, putting your complete confidence in the Lord 

Jesus Christ for salvation.  At that moment, God 

provided you with a great number of unique and 

permanent blessings.  "...and hath blessed us with all 

spiritual blessings in heavenly places in Christ."  (Eph. 

1:3)  These blessings are a part of your inheritance as a 

Christian; they are the doctrines and promises upon 

which you may draw during the remainder of your 

lifetime. 

Ce urmează este o listă cu doctrinele despre 
mântuire, un catalog despre lucrurile pe care le-a 
făcut Dumnezeu când ai primit pe Hristos ca 
mântuitor. Aceste învăţături sunt baza principiilor 
pentru funcţia vieţii creştine. Tehnicile, ca de 
exemplu odihna în încredere, ocuparea cu Hristos, 
sunt principii fundamentale pentru toate alte studii 
biblice. 

Lista de mai jos îţi va da multe ore de studiu şi 
meditaţii. Poţi găsi şi alte topice care se pot alătura 
de această listă. Este foarte important şi preţios ca 
tu să înţelegi în detaliu relaţia ta cu Domnul. O 
înţelegere bună a acestor doctrine va fi un mare 
ajutor în rezolvatul problemelor tale şi ale decizilor 
tale în acord cu vioa lui Dumnezeu. 

The following is a listing of salvation doctrines, a 

catalogue of the things God did for you when you 

accepted Christ.  These basic teachings are the 

underlying principles for the mechanics of Christian 

living, the techniques such as faith rest and occupation 

with Christ, and are foundation principles for all other 

Bible doctrine. 

This listing can provide you with hours of quality study 

and meditation.  You may well find other topics that 

could be added to the list.  It is valuable and important 

that you understand thoroughly your relationship with 

the Lord; a good knowledge of these doctrines can be 

of great help to you in solving problems and making 

decisions according to God’s viewpoint. 

Crediciosul este în planul veşnic al lui Dumnezeu, şi 
părtaş cu soarta Domnului Isus Hristos. Mai în detalui 
eşti: 

Cunoscut mai dinainte 

Faptele Apostolilor 2:23, pe Omul acesta, dat în 
mînile voastre, după sfatul hotărît şi după ştiinţa mai 
dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi 
omorît prin mîna celor fărădelege. 

Romani 8:29, Căci pe aceia, pe cari i -a cunoscut mai 
dinainte, i -a şi hotărît mai dinainte să fie asemenea 

You are in the eternal plan of God, sharing the 
destiny of the Lord Jesus Christ. As such you are: 

Foreknown 

Acts 2:23.  this Man, delivered over by the 
predetermined plan and foreknowledge of God, you 
nailed to a cross by the hands of godless men and 
put Him to death. 

Romans 8:29.  For those whom He foreknew, He 
also predestined to become conformed to the image 
of His Son, so that He would be the firstborn among 
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chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel întîi născut 
dintre mai mulţi fraţi. 

1 Petru 1:2, 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! 

many brethren; 

1 Peter 1:2.  according to the foreknowledge of God 
the Father, by the sanctifying work of the Spirit, to 
obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood: 
May grace and peace be yours in the fullest 
measure. 

Ales 

Romani 8:33, Cine va ridica pîră împotriva aleşilor lui 
Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care -i socoteşte 
neprihăniţi! 

Coloseni 3:12, Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui 
Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o 
inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, 
cu blîndeţă, cu îndelungă răbdare. 

1 Tesaloniceni 1:4, Ştim, fraţi prea iubiţi de 
Dumnezeu alegerea voastră. 

Tit 1:1, Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui 
Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui 
Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este 
potrivit cu evlavia, 

1 Petru 1:1,2,  Petru, apostol al lui Isus Hristos, către 
aleşii cari trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, 
Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, 

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! 

Elect 

Romans 8:33.  Who will bring a charge against God’s 
elect? God is the one who justifies; 

Colossians 3:12.  So, as those who have been chosen 
of God, holy and beloved, put on a heart of 
compassion, kindness, humility, gentleness and 
patience; 

1 Thessalonians 1:4.  knowing, brethren beloved by 
God, His choice of you; 

Titus 1:1.  Paul, a bond-servant of God and an 
apostle of Jesus Christ, for the faith of those chosen 
of God and the knowledge of the truth which is 
according to godliness, 

1 Peter 1:1, 2. Peter, an apostle of Jesus Christ, to 
the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, 
Cappadocia, Asia, and Bithynia, 

Elect according to the foreknowledge of God the 
Father, through sanctification of the Spirit, unto 
obedience and sprinkling of the blood of Jesus 
Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied. 

Predestinat 

Romani 8:29,30, Căci pe aceia, pe cari i -a cunoscut 
mai dinainte, i -a şi hotărît mai dinainte să fie 
asemenea chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel 
întîi născut dintre mai mulţi fraţi. 

Şi pe aceia pe cari i -a hotărît mai dinainte, i -a şi 
chemat; şi pe aceia pe cari i -a chemat, i -a şi socotit 
neprihăniţi; iar pe aceia pe cari i -a socotit 
neprihăniţi, i -a şi proslăvit. 

Efeseni 1:5, ne -a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi 
prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, 

Efeseni 1:11, În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind 
rînduiţi mai dinainte, după hotărîrea Aceluia, care 
face toate după sfatul voiei Sale, 

Predestined 

Romans 8:29, 30.  For those whom He foreknew, He 
also predestined to become conformed to the image 
of His Son, so that He would be the firstborn among 
many brethren; and these whom He predestined, He 
also called; and these whom He called, He also 
justified; and these whom He justified, He also 
glorified. 

Ephesians 1:5.  He predestined us to adoption as 
sons through Jesus Christ to Himself, according to 
the kind intention of His will 

Ephesians 1:11.  also we have obtained an 
inheritance, having been predestined according to 
His purpose who works all things after the counsel of 
His will, 
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Ales în Hristos 

Matei 22:14, Căci mulţi sînt chemaţi, dar puţini sînt 
aleşi. 

1 Petru 2:4, Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată 
de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui 
Dumnezeu. 

Chosen in Christ 

Matthew 22:14.  For many are called, but few are 
chosen. 

1 Peter 2:4.  And coming to Him as to a living stone 
which has been rejected by men, but is choice and 
precious in the sight of God 

Chemat 

1 Tesaloniceni 5:24, Celce v'a chemat este 
credincios, şi va face lucrul acesta. 

Called 

1 Thessalonians 5:24.  Faithful is He who calls you, 
and He also will bring it to pass. 

Ai fost împăcat 

De către Dumnezeu 

2 Corinteni 5:18, Şi toate lucrurile acestea sînt dela 
Dumnezeu, care ne -a împăcat cu El prin Isus Hristos, 
şi ne -a încredinţat slujba împăcării; 

Coloseni 1:20, 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. 

Cu Dumnezeu 

Romani 5:10, Căci, dacă atunci cînd eram vrăjmaşi, 
am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului 
Său, cu mult mai mult acum, cînd sîntem împăcaţi cu 
El, vom fi mîntuiţi prin viaţa Lui. 

2 Corinteni 5:20, Noi dar, sîntem trimeşi 
împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar 
îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui 
Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 

Efeseni 2:14-16, Căci El este pacea noastră, care din 
doi a făcut unul, şi a surpat zidul dela mijloc care -i 
despărţea, 15 şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia 
dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să 
facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, 
făcînd astfel pace; 16 şi a împăcat pe cei doi cu 
Dumnezeu într'un singur trup, prin cruce, prin care a 
nimicit vrăjmăşia. 

 

You have been reconciled … 

Reconciled by God 

2 Corinthians 5:18.  Now all these things are from 
God, who reconciled us to Himself through Christ 
and gave us the ministry of reconciliation, 

Colossians 1:20.  and through Him to reconcile all 
things to Himself, having made peace through the 
blood of His cross; through Him, I say, whether 
things on earth or things in heaven. 

Reconciled to God 

Romans 5:10.  For if while we were enemies we 
were reconciled to God through the death of His 
Son, much more, having been reconciled, we shall be 
saved by His life. 

2 Corinthians 5:20.  Therefore, we are ambassadors 
for Christ, as though God were making an appeal 
through us; we beg you on behalf of Christ, be 
reconciled to God. 

Ephesians 2:14-16.  For He Himself is our peace, who 
made both groups into one and broke down the 
barrier of the dividing wall, by abolishing in His flesh 
the enmity, which is the Law of commandments 
contained in ordinances, so that in Himself He might 
make the two into one new man, thus establishing 
peace, and might reconcile them both in one body to 
God through the cross, by it having put to death the 
enmity. 

Ai fost răscumpărat (adică cumpărat din piaţa unde 
erai sclav păcatului) 

Romani 3:24, Şi sînt socotiţi neprihăniţi, fără plată, 
prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în 
Hristos Isus. 

You have been redeemed (purchased from the slave 
market of sin) 

Romans 3:24.  being justified as a gift by His grace 
through the redemption which is in Christ Jesus; 

Colossians 1:14.  in whom we have redemption, the 
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Coloseni 1:14, în care avem răscumpărarea, prin 
sîngele Lui, iertarea păcatelor. 

1 Petru 1:18, căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu 
argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul 
deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi dela 
părinţii voştri, 

Efeseni 1:7, În El avem răscumpărarea, prin sîngele 
Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, 

forgiveness of sins. 

1 Peter 1:18.  knowing that you were not redeemed 
with perishable things like silver or gold from your 
futile way of life inherited from your forefathers, 

Ephesians 1:7.  In Him we have redemption through 
His blood, the forgiveness of our trespasses, 
according to the riches of His grace 

Ai fost îndepărtat de judecată 

Ioan 3:18, Oricine crede în El, nu este judecat; dar 
cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n'a crezut 
în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 

Ioan 5:24, Adevărat, adevărat vă spun, că cine 
ascultă cuvintele Mele, şi crede în Celce M'a trimes, 
are viaţa vecinică, şi nu vine la judecată, ci a trecut 
din moarte la viaţă. 

Romani 8:1, Acum dar nu este nici o osîndire pentru 
ceice sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după 
îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile 
Duhului. 

You have been removed from condemnation. 

John 3:18.  He who believes in Him is not judged; he 
who does not believe has been judged already, 
because he has not believed in the name of the only 
begotten Son of God. 

John 5:24.  Truly, truly, I say to you, he who hears 
My word, and believes Him who sent Me, has 
eternal life, and does not come into judgment, but 
has passed out of death into life. 

Romans 8:1.  Therefore there is now no 
condemnation for those who are in Christ Jesus. 

Eşti sub har şi nu sub judecată (doctrina ispăşirii) 

Romani 3:24-28, Şi sînt socotiţi neprihăniţi, fără 
plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este 
în Hristos Isus. 

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; 

pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate 
neprihănirea Lui în aşa fel în cît, să fie neprihănit, şi 
totuş să socotească neprihănit pe cel ce crede în 
Isus. 

Unde este dar pricina de laudă? S'a dus. Prin ce fel 
de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinţei. 

Pentrucă noi credem că omul este socotit neprihănit 
prin credinţă, fără faptele Legii. 

1 Ioan 2:2, Oricum, sînt mari. Şi mai întîi de toate, 
prin faptul că lor le-au fost încredinţate cuvintele lui 
Dumnezeu. 

You are under grace and not under judgment 
(Doctrine of Propitiation). 

Romans 3:24–28.  being justified as a gift by His 
grace through the redemption which is in Christ 
Jesus; whom God displayed publicly as a propitiation 
in His blood through faith. This was to demonstrate 
His righteousness, because in the forbearance of 
God He passed over the sins previously committed; 
for the demonstration, I say, of His righteousness at 
the present time, so that He would be just and the 
justifier of the one who has faith in Jesus. Where 
then is boasting? It is excluded. By what kind of law? 
Of works? No, but by a law of faith. For we maintain 
that a man is justified by faith apart from works of 
the Law. 

1 John 2:2.  and He Himself is the propitiation for 
our sins; and not for ours only, but also for those of 
the whole world. 

Păcatele tale au fost judecate prin moartea spirituală Your sins have been judged by the spiritual death of 
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a lui Hristos pe cruce 

Romani 4:25, care a fost dat din pricina fărădelegilor 
noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi 
neprihăniţi 

Efeseni 1:7,  În El avem răscumpărarea, prin sîngele 
Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, 

1 Petru 2:24, El a purtat păcatele noastre în trupul 
Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui 
aţi fost vindecaţi. 

Christ on the cross 

Romans 4:25.  He who was delivered over because 
of our transgressions, and was raised because of our 
justification. 

Ephesians 1:7.   In Him we have redemption through 
His blood, the forgiveness of our trespasses, 
according to the riches of His grace 

1 Peter 2:24.  and He Himself bore our sins in His 
body on the cross, so that we might die to sin and 
live to righteousness; for by His wounds you were 
healed. 

Ai fost făcut mort vieţii vechi şi viu pentru Dumnezeu. 
Tu eşti: 

Cruficicat cu Hristos 

Romani 6:6, Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost 
răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să 
fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai 
fim robi ai păcatului; 

Galaţeni 2:20, Am fost răstignit împreună cu Hristos, 
şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte 
în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o 
trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m'a 
iubit şi S'a dat pe Sine însuş pentru mine. 

Mort cu Hristos 

Romani 6:8, Acum, dacă am murit împreună cu 
Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, 

Coloseni 3:3, Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este 
ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 

1 Petru 2:24, El a purtat păcatele noastre în trupul 
Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui 
aţi fost vindecaţi. 

Înmormântat cu Hristos 

Romani 6:4, 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. 

Coloseni 2:12, fiind îngropaţi împreună cu El, prin 
botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa 
în puterea lui Dumnezeu, care L -a înviat din morţi. 

Înviat cu Hristos 

You have been made dead to the old life and alive 
unto God.  You are: 

Crucified with Christ 

Romans 6:6.  knowing this, that our old self was 
crucified with Him, in order that our body of sin 
might be done away with, so that we would no 
longer be slaves to sin; 

Galatians 2:20.  I have been crucified with Christ; 
and it is no longer I who live, but Christ lives in me; 
and the life which I now live in the flesh I live by faith 
in the Son of God, who loved me and gave Himself 
up for me. 

Dead with Christ 

Romans 6:8.  Now if we have died with Christ, we 
believe that we shall also live with Him, 

Colossians 3:3.  For you have died and your life is 
hidden with Christ in God. 

1 Peter 2:24.   and He Himself bore our sins in His 
body on the cross, so that we might die to sin and 
live to righteousness; for by His wounds you were 
healed. 

Buried with Christ 

Romans 6:4.  Therefore we have been buried with 
Him through baptism into death, so that as Christ 
was raised from the dead through the glory of the 
Father, so we too might walk in newness of life. 

Colossians 2:12.  having been buried with Him in 
baptism, in which you were also raised up with Him 
through faith in the working of God, who raised Him 
from the dead. 
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Romani 6:4, 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. 

Coloseni 3:1, Dacă deci aţi înviat împreună cu 
Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde 
Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. 

 

Risen with Christ 

Romans 6:4.  Therefore we have been buried with 
Him through baptism into death, so that as Christ 
was raised from the dead through the glory of the 
Father, so we too might walk in newness of life. 

Colossians 3:1.  Therefore if you have been raised up 
with Christ, keep seeking the things above, where 
Christ is, seated at the right hand of God. 

Eşti deslegat de sub lege 

Romani 6:14,  Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra 
voastră, pentrucă nu sînteţi supt Lege, ci supt har. 

Romani 7:4-6, Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui 
Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi 
ai altuia, adică ai Celuice a înviat din morţi; şi 
aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. 

Căci, cînd trăiam supt firea noastră pămîntească, 
patimile păcatelor, aţîţate de Lege, lucrau în 
mădularele noastre, şi ne făceau să aducem roade 
pentru moarte. 

Dar acum, am fost izbăviţi de Lege, şi sîntem morţi 
faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, pentruca 
să slujim lui Dumnezeu într'un duh nou, iar nu după 
vechea slovă. 

2 Corinteni 3:11,  În adevăr, dacă ce era trecător, era 
cu slavă, cu cît mai mult va rămînea în slavă ce este 
netrecător! 

Galateni 3:25, După ce a venit credinţa, nu mai 
sîntem supt îndrumătorul acesta. 

You are free from the law 

Romans 6:14.  For sin shall not be master over you, 
for you are not under law but under grace. 

Romans 7:4-6.  Therefore, my brethren, you also 
were made to die to the Law through the body of 
Christ, so that you might be joined to another, to 
Him who was raised from the dead, in order that we 
might bear fruit for God. For while we were in the 
flesh, the sinful passions, which were aroused by the 
Law, were at work in the members of our body to 
bear fruit for death. But now we have been released 
from the Law, having died to that by which we were 
bound, so that we serve in newness of the Spirit and 
not in oldness of the letter. 

2 Corinthians 3:11.   For if that which fades away 
was with glory, much more that which remains is in 
glory. 

Galatians 3:25.  But now that faith has come, we are 
no longer under a tutor [the Law]. 

Ai fost înfiat (transferat în familia lui Dumnezeu) 

Romani 8:15, Şi voi n'aţi primit un duh de robie, ca 
să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care 
ne face să strigăm: ,,Ava! adică: Tată!` 

Romani 8:23, Şi nu numai ea, dar şi noi, cari avem 
cele dintîi roade ale Duhului, suspinăm în noi, şi 
aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului 
nostru. 

Efeseni 1:5, ne -a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi 
prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, 

You have been adopted (placed as an adult heir in the 
family of God) 

Romans 8:15.  For you have not received a spirit of 
slavery leading to fear again, but you have received a 
spirit of adoption as sons by which we cry out, 
“Abba! Father!” 

Romans 8:23.  And not only this, but also we 
ourselves, having the first fruits of the Spirit, even 
we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly 
for our adoption as sons, the redemption of our 
body. 

Ephesians 1:5.  He predestined us to adoption as 
sons through Jesus Christ to Himself, according to 
the kind intention of His will, 
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Ai fost justificat (declarat neprihănit):  

Romani 3:24, Şi sînt socotiţi neprihăniţi, fără plată, 
prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în 
Hristos Isus. 

Romani 5:1, Deci, fiindcă sîntem socotiţi neprihăniţi, 
prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 

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

Romani 8:30, Şi pe aceia pe cari i -a hotărît mai 
dinainte, i -a şi chemat; şi pe aceia pe cari i -a 
chemat, i -a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe cari 
i -a socotit neprihăniţi, i -a şi proslăvit. 

1 Corinteni 6:11, Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost 
spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în 
Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru. 

Tit 3:7, pentruca, odată socotiţi neprihăniţi prin 
harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai 
vieţii vecinice. 

You have been justified (declared righteous) 

Romans 3:24.  being justified as a gift by His grace 
through the redemption which is in Christ Jesus; 

Romans 5:1.  Therefore, having been justified by 
faith, we have peace with God through our Lord 
Jesus Christ, 

Romans 5:9.  Much more then, having now been 
justified by His blood, we shall be saved from the 
wrath of God through Him. 

Romans 8:30.  and these whom He predestined, He 
also called; and these whom He called, He also 
justified; and these whom He justified, He also 
glorified. 

1 Corinthians 6:11.  Such were some of you; but you 
were washed, but you were sanctified, but you were 
justified in the name of the Lord Jesus Christ and in 
the Spirit of our God. 

Titus 3:7.  so that being justified by His grace we 
would be made heirs according to the hope of 
eternal life. 

Ai fost regenerat (născut spiritual în familia lui 
Dumnezeu) 

Ioan 13:10, Isus i -a zis: ,,Cine s -a scăldat n'are 
trebuinţă să-şi spele decît picioarele, ca să fie curat 
de tot; şi voi sînteţi curaţi, dar nu toţi.`` 

1 Corinteni 6:11, Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost 
spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în 
Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru. 

Titus 3:5,  El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, făcute 
de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin 
spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de 
Duhul Sfînt, 

În regenerare credincioşii sunt: 

Născuţi din nou 

Ioan 3:7, Nu te mira că ţi-am zis: ,,Trebuie să vă 
naşteţi din nou. 

1 Petru 1:23, fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-
o sămînţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu 
poate putrezi, prin Cuvîntul lui Dumnezeu, care este 
viu şi care rămîne în veac. 

You have been regenerated (born spiritually into the 
family of God) 

John 13:10.  Jesus said to him, “He who has bathed 
needs only to wash his feet, but is completely clean; 
and you are clean, but not all of you.” 

1 Corinthians 6:11.  Such were some of you; but you 
were washed, but you were sanctified, but you were 
justified in the name of the Lord Jesus Christ and in 
the Spirit of our God. 

Titus 3:5.  He saved us, not on the basis of deeds 
which we have done in righteousness, but according 
to His mercy, by the washing of regeneration and 
renewing by the Holy Spirit, 

By regeneration you are: 

Born Again 

John 3:7.  Do not be amazed that I said to you, ‘You 
must be born again. 

1 Peter 1:23.  for you have been born again not of 
seed which is perishable but imperishable, that is, 
through the living and enduring word of God. 
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Copii ai lui Dumnezeu 

Galateni 3:26, Căci toţi sînteţi fii ai lui Dumnezeu, 
prin credinţa în Hristos Isus. 

Ioan 1:12, Dar tuturor celor ce L-au primit, adică 
celorce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se 
facă copii ai lui Dumnezeu; 

1 Ioan3:2, Prea iubiţilor, acum sîntem copii ai lui 
Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s'a arătat încă. Dar ştim 
că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl 
vom vedea aşa cum este 

Fii ai lui Dumnezeu 

2 Corinteni 6:18, Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii 
şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic. 

Făpturi noi 

2 Corinteni 5:17, Căci, dacă este cineva în Hristos, 
este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s'au 
dus: iată că toate lucrurile s'au făcut noi. 

Galateni 6:15, Căci în Hristos Isus nici tăierea 
împrejur, nici netăierea împrejur nu sînt nimic, ci a fi 
o făptură nouă. 

Efeseni 2:10, Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost 
zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le -a 
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în 
ele. 

Children of God 

Galatians 3:26.  For you are all sons of God through 
faith in Christ Jesus. 

John 1:12.  But as many as received Him, to them He 
gave the right to become children of God, even to 
those who believe in His name, 

1 John 3:2.  Beloved, now we are children of God, 
and it has not appeared as yet what we will be. We 
know that when He appears, we will be like Him, 
because we will see Him just as He is. 

Sons of God 

2 Corinthians 6:18.  And I will be a father to you, And 
you shall be sons and daughters to Me,” Says the 
Lord Almighty. 

New Creations 

2 Corinthians 5:17.  Therefore if anyone is in Christ, 
he is a new creature; the old things passed away; 
behold, new things have come. 

Galatians 6:15.  For in Christ Jesus, neither is 
circumcision anything, nor uncircumcision, but a 
new creation. 

Ephesians 2:10.  For we are His workmanship, 
created in Christ Jesus for good works, which God 
prepared beforehand so that we would walk in 
them. 

Ai fost făcut acceptabil de către Dumnezeu 

Efeseni 1:4-6, În El, Dumnezeu ne -a ales înainte de 
întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană 
înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui, 

ne -a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus 
Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, 

spre lauda slavei harului Său, pe care ni l -a dat în 
Prea Iubitul Lui. 

1 Petru 2:5, Şi voi, ca nişte pietre vii, sînteţi zidiţi ca 
să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfîntă, şi să 
aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, 
prin Isus Hristos. 

Dumnezeu are grijă să ştii că ai fost, 

Făcut neprihănit 

Romani 3:22, şi anume, neprihănirea dată de 
Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, 

You have been made acceptable to God 

Ephesians 1:4-6.  4 According as he hath chosen us in 
him before the foundation of the world, that we 
should be holy and without blame before him in 
love: 

Having predestinated us unto the adoption of 
children by Jesus Christ to himself, according to the 
good pleasure of his will, 

To the praise of the glory of his grace, wherein he 
hath made us accepted in the beloved. 

1 Peter 2:5.  you also, as living stones, are being built 
up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer 
up spiritual sacrifices acceptable to God through 
Jesus Christ. 

To make a believer acceptable to Himself, God sees 
to it that you have been: 



Doctrinele Mântuirii – Salvation Doctrines Page 9 
 

 

 

Doctrinele Mântuirii Salvation Doctrines 

pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici 
o deosebire. 

1 Corinteni 1:30, Şi voi, prin El, sînteţi în Hristos Isus. 
El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, 
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, 

2 Corinteni 5:21, Pe Cel ce n'a cunoscut niciun păcat, 
El L -a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El. 

Filipeni 3:9, şi să fiu găsit în El, nu avînd o 
neprihănire a mea, pe care mi -o dă Legea, ci aceea 
care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, 
pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. 

Sfinţit poziţional 

1 Corinteni 1:30, Şi voi, prin El, sînteţi în Hristos Isus. 
El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, 
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, 

1 Corinteni 6:11, Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost 
spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în 
Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru. 

Veşnic desăvârşit 

Evrei 10:14, Căci printr'o singură jertfă El a făcut 
desăvîrşiţi pentru totdeauna pe cei ce sînt sfinţiţi. 

Învrednicit 

Coloseni 1:12, mulţămind Tatălui, care v'a 
învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în 
lumină. 

 

Made righteous 

Romans 3:22.  even the righteousness of God 
through faith in Jesus Christ for all those who 
believe; for there is no distinction; 

1 Corinthians 1:30.  But by His doing you are in 
Christ Jesus, who became to us wisdom from God, 
and righteousness and sanctification, and 
redemption, 

2 Corinthians 5:21.  He made Him who knew no sin 
to be sin on our behalf, so that we might become 
the righteousness of God in Him. 

Philippians 3:9.  and may be found in Him, not 
having a righteousness of my own derived from the 
Law, but that which is through faith in Christ, the 
righteousness which comes from God on the basis of 
faith, 

Sanctified positionally 

1 Corinthians 1:30.  But by His doing you are in 
Christ Jesus, who became to us wisdom from God, 
and righteousness and sanctification, and 
redemption, 

1 Corinthians 6:11.  Such were some of you; but you 
were washed, but you were sanctified, but you were 
justified in the name of the Lord Jesus Christ and in 
the Spirit of our God. 

Perfected forever 

Hebrews 10:14.  For by one offering He has 
perfected for all time those who are sanctified. 

Made qualified 

Colossians 1:12.  giving thanks to the Father, who 
has qualified us to share in the inheritance of the 
saints in Light. 

Ţi s-au iertat toate nelegiuirile sau păcatele 

Efeseni 1:7, În El avem răscumpărarea, prin sîngele 
Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, 

Efeseni 4:32, Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, 
şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v'a iertat şi Dumnezeu 
pe voi în Hristos. 

Coloseni 1:14, în care avem răscumpărarea, prin 
sîngele Lui, iertarea păcatelor. 

Coloseni 2:13, Pe voi, cari eraţi morţi în greşelile 

You have been forgiven all trespasses or sins 

Ephesians 1:7.  In Him we have redemption through 
His blood, the forgiveness of our trespasses, 
according to the riches of His grace 

Ephesians 4:32.  Be kind to one another, tender-
hearted, forgiving each other, just as God in Christ 
also has forgiven you. 

Colossians 1:14.  in whom we have redemption, the 
forgiveness of sins. 
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voastre şi în firea voastră pămîntească netăiată 
împrejur, Dumnezeu v'a adus la viaţă împreună cu El, 
după ce ne -a iertat toate greşalele. 

Coloseni 3:13,  Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul 
are pricină să se plîngă de altul, iertaţi-vă unul pe 
altul. Cum v'a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. 

Colossians 2:13.  When you were dead in your 
transgressions and the uncircumcision of your flesh, 
He made you alive together with Him, having 
forgiven us all our transgressions, 

Colossians 3:13.  bearing with one another, and 
forgiving each other, whoever has a complaint 
against anyone; just as the Lord forgave you, so also 
should you. 

Ai fost făcut un cetăţean ceresc pe baza împăcării.  

Luca 10:20, Totuş, să nu vă bucuraţi de faptul că 
duhurile vă sînt supuse; ci bucuraţi-vă că numele 
voastre sînt scrise în ceruri. 

Efeseni 2:13,19, Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari 
odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin 
sîngele lui Hristos. 19 Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici 
străini, nici oaspeţi ai casei, ci sînteţi împreună 
cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, 

Filipeni 3:20, Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de 
unde şi aşteptăm ca Mîntuitor pe Domnul Isus 
Hristos. 

You have been made a heavenly citizen based on 
reconciliation. 

Luke 10:20.  Nevertheless do not rejoice in this, that 
the spirits are subject to you, but rejoice that your 
names are recorded in heaven.” 

Ephesians 2:13,19.  But now in Christ Jesus you who 
formerly were far off have been brought near by the 
blood of Christ.  19  So then you are no longer 
strangers and aliens, but you are fellow citizens with 
the saints, and are of God’s household,  

Philippians 3:20.  For our citizenship is in heaven, 
from which also we eagerly wait for a Savior, the 
Lord Jesus Christ; 

Ai fost izbăvit din puterea şi împărăţia Satanei. 

Coloseni 1:13, El ne -a izbăvit de supt puterea 
întunerecului, şi ne -a strămutat în Împărăţia Fiului 
dragostei Lui, 

Colosein 2:15, A desbrăcat domniile şi stăpînirile, şi 
le -a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit 
biruitor asupra lor prin cruce. 

You have been delivered from the kingdom of Satan. 

Colossians 1:13.  For He rescued us from the domain 
of darkness, and transferred us to the kingdom of 
His beloved Son, 

Colossians 2:15.  When He had disarmed the rulers 
and authorities, He made a public display of them, 
having triumphed over them through Him. 

Ai fost strămutat în împărăţia lui Dumnezeu. 

Coloseni 1:13, El ne -a izbăvit de supt puterea 
întunerecului, şi ne -a strămutat în Împărăţia Fiului 
dragostei Lui, 

 

You have been transferred into God's kingdom. 

Colossians 1:13.  For He rescued us from the domain 
of darkness, and transferred us to the kingdom of 
His beloved Son, 

Ai fost aşezat pe o temelie sigură. 

1 Corineni 3:11, Căci nimeni nu poate pune o altă 
temelie decît cea care a fost pusă, şi care este Isus 
Hristos 

1 Corineni 10:4, şi toţi au băut aceeaş băutură 
duhovnicească, pentrucă beau dintr'o stîncă 
duhovnicească ce venea după ei; şi stînca era 
Hristos. 

You have been placed on a secure foundation. 

1 Corinthians 3:11.  For no man can lay a foundation 
other than the one which is laid, which is Jesus 
Christ. 

1 Corinthians 10:4.  and all drank the same spiritual 
drink, for they were drinking from a spiritual rock 
which followed them; and the rock was Christ. 

Ephesians 2:20.  having been built on the foundation 
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Efeseni 2:20, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi 
proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus 
Hristos. 

of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself 
being the corner stone, 

Eşti un dar de la Tatăl pentru Domnul Isus Hristos. 

Ioan 17:2, după cum I-ai dat putere peste orice 
făptură, ca să dea viaţa vecinică tuturor acelora, pe 
cari I i-ai dat Tu. 

Ioan 17:6, 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 Cuvîntul Tău. 

Ioan 17:9, Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, 
ci pentru aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu; pentrucă sînt ai 
Tăi: - 

Ioan 17:11,12, Eu nu mai sînt în lume, dar ei sînt în 
lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în 
Numele Tău, pe aceia pe cari Mi i-ai dat, pentruca ei 
să fie una, cum sîntem şi noi. 

Cînd eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. 
Eu am păzit pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; şi niciunul 
din ei n'a perit, afară de fiul pierzării, ca să se 
împlinească Scriptura. 

Ioan 17:24, Tată, vreau ca acolo unde sînt Eu, să fie 
împreună cu Mine şi aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu, ca 
să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat -o Tu; 
fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. 

You are a gift from God the Father to the Lord Jesus 
Christ. 

John 17:2, 6, 9, 11,12, 24  even as You gave Him 
authority over all flesh, that to all whom You have 
given Him, He may give eternal life. 6 I have 
manifested Your name to the men whom You gave 
Me out of the world; they were Yours and You gave 
them to Me, and they have kept Your word. 9 I ask 
on their behalf; I do not ask on behalf of the world, 
but of those whom You have given Me; for they are 
Yours. 11  I am no longer in the world; and yet they 
themselves are in the world, and I come to You. Holy 
Father, keep them in Your name, the name which 
You have given Me, that they may be one even as 
We are.  12 While I was with them, I was keeping 
them in Your name which You have given Me; and I 
guarded them and not one of them perished but the 
son of perdition, so that the Scripture would be 
fulfilled. 24 Father, I desire that they also, whom You 
have given Me, be with Me where I am, so that they 
may see My glory which You have given Me, for You 
loved Me before the foundation of the world. 

Ai fost desbrăcat de puterea firii pământeşti. 

Romani 2:29, Ci Iudeu este acela care este Iudeu 
înlăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în 
duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda 
nu dela oameni, ci dela Dumnezeu. 

Filipeni 3:3, Căci cei tăiaţi împrejur sîntem noi, cari 
slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, cari 
ne lăudăm în Hristos Isus, şi cari nu ne punem 
încrederea în lucrurile pămînteşti. 

Coloseni 2:11, În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o 
tăiere împrejur, făcută de mînă, ci cu tăierea 
împrejur a lui Hristos, în desbrăcarea de trupul 
poftelor firii noastre pămînteşti, 

You have been delivered from the power of the sin 
nature. 

Romans 2:29.  But he is a Jew who is one inwardly; 
and circumcision is that which is of the heart, by the 
Spirit, not by the letter; and his praise is not from 
men, but from God. 

Philippians 3:3.  for we are the true circumcision, 
who worship in the Spirit of God and glory in Christ 
Jesus and put no confidence in the flesh, 

Colossians 2:11.  and in Him you were also 
circumcised with a circumcision made without 
hands, in the removal of the body of the flesh by the 
circumcision of Christ; 

Ai fost pus ca preot pentru Dumnezeu. 

1 Petru 2:5,9, Şi voi, ca nişte pietre vii, sînteţi zidiţi 
ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfîntă, şi să 
aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, 

You have been appointed as a priest unto God. 

1 Peter 2:5,9.  you also, as living stones, are being 
built up as a spiritual house for a holy priesthood, to 
offer up spiritual sacrifices acceptable to God 
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prin Isus Hristos. 9 Voi însă sînteţi o seminţie aleasă, 
o preoţie împărătească, un neam sfînt, un popor , pe 
care Dumnezeu Şi l-a cîştigat ca să fie al Lui, ca să 
vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întunerec la lumina Sa minunată; 

Apocalipsa 1:6, şi a făcut din noi o împărăţie şi 
preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava 
şi puterea în vecii vecilor! Amin. 

through Jesus Christ.  9  But you are a chosen race, a 
royal priesthood, a holy nation, a people for God’s 
own possession, so that you may proclaim the 
excellencies of Him who has called you out of 
darkness into His marvelous light; 

Revelation 1:6.  and He has made us to be a 
kingdom, priests to His God and Father—to Him be 
the glory and the dominion forever and ever. 

Eşti sub protecţia lui Dumnezeu ca o seminţie şi un 
popor ales. 

Tit 2:14,  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 rîvnă pentru fapte 
bune. 

1 Petru 2:9, Voi însă sînteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfînt, un popor , pe 
care Dumnezeu Şi l-a cîştigat ca să fie al Lui, ca să 
vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întunerec la lumina Sa minunată; 

You are under the care of God as a chosen generation 
and a protected people. 

Titus 2:14.  who gave Himself for us to redeem us 
from every lawless deed, and to purify for Himself a 
people for His own possession, zealous for good 
deeds. 

1 Peter 2:9.  But you are a chosen race, a royal 
priesthood, a holy nation, a people for God’s own 
possession, so that you may proclaim the 
excellencies of Him who has called you out of 
darkness into His marvelous light; 

Ai acces la Dumnezeu. 

Romani 5:2, Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, 
am intrat în această stare de har, în care sîntem; şi 
ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 

Efeseni 2:18, Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la 
Tatăl, într'un Duh. 

Evrei 4:14, 16, Astfel, fiindcă avem un Mare Preot 
însemnat, care a străbătut cerurile-pe Isus, Fiul lui 
Dumnezeu-să rămînem tari în mărturisirea noastră. 

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 10:19,20, Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin 
sîngele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea 
sfînt, pe calea cea nouă şi vie, pe care ne -a deschis -
o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său: 

You have been given access to God. 

Romans 5:2.  through whom also we have obtained 
our introduction by faith into this grace in which we 
stand; and we exult in hope of the glory of God. 

Ephesians 2:18.  for through Him we both have our 
access in one Spirit to the Father. 

Hebrews 4:14,16.  Therefore, since we have a great 
high priest who has passed through the heavens, 
Jesus the Son of God, let us hold fast our confession.  
16  Therefore let us draw near with confidence to 
the throne of grace, so that we may receive mercy 
and find grace to help in time of need. 

Hebrews 10:19,20.  Therefore, brethren, since we 
have confidence to enter the holy place by the blood 
of Jesus, by a new and living way which He 
inaugurated for us through the veil, that is, His flesh, 

Eşti în grija lui Dumnezeu, considerȃnd cine suntem 
ca păcătoşi. 

Subiectele iubirii Lui 

Efeseni 2:4, Dar Dumnezeu, care este bogat în 
îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne -a 
iubit, 

You are within the much more care of God. 

Objects of His love 

Ephesians 2:4.  But God, being rich in mercy, 

because of His great love with which He loved us, 

Ephesians 5:2.  and walk in love, just as Christ also 

loved you and gave Himself up for us, an offering 
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Efeseni 5:2, Trăiţi în dragoste, dupăcum şi Hristos ne 
-a iubit, şi S'a dat pe Sine pentru noi ,,ca un prinos şi 
ca o jertfă de bun miros``, lui Dumnezeu. 

Subiectele harului Sau 

Pentru mântuire 

Efeseni 2:8,9, Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin 
credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul 
lui Dumnezeu. 

Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 

Pentru menţinere 

Efeseni 5:2, Trăiţi în dragoste, dupăcum şi Hristos 
ne -a iubit, şi S'a dat pe Sine pentru noi ,,ca un 
prinos şi ca o jertfă de bun miros``, lui Dumnezeu 

1 Petru 1:5, Voi sînteţi păziţi de puterea lui 
Dumnezeu, prin credinţă, pentru mîntuirea gata să 
fie descoperită în vremurile de apoi! 

Pentru slujbă 

Ioan 17:18, Cum M'ai trimes Tu pe Mine în lume, 
aşa i-am trimes şi Eu pe ei în lume. 

Efeseni 4:7, Dar fiecăruia din noi harul i -a fost dat 
după măsura darului lui Hristos. 

Pentru învăţare 

Tit 2:12, şi ne învaţă s'o rupem cu păgînătatea şi cu 
poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu 
cumpătare, dreptate şi evlavie, 

Subiectele puterii Lui 

Efeseni 1:19, şi care este faţă de noi, credincioşii, 
nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea 
puterii tăriei Lui, 

Filipeni 2:13, Căci Dumnezeu este Acela care 
lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa 
şi înfăptuirea. 

Subiectele credincioşiei Lui 

Filipeni 1:6, Sînt încredinţat că Acela care a început 
în voi această bună lucrare, o va isprăvi pînă în ziua 
lui Isus Hristos. 

Evrei 13:5, Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţămiţi-vă cu 
ce aveţi, căci El însuş a zis: ,,Nicidecum n'am să te 
las, cu nici un chip nu te voi părăsi.`` 

Subiectele păcii Lui 

Ioan 14:27, Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v'o 

and a sacrifice to God as a fragrant aroma. 

Objects of His grace 

For salvation, Ephesians 2:8,9.  For by grace you 
have been saved through faith; and that not of 
yourselves, it is the gift of God; not as a result of 
works, so that no one may boast. 

For keeping, Ephesians 5:2.  and walk in love, just as 
Christ also loved you and gave Himself up for us, an 
offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. 

1 Peter 1:5.  who are protected by the power of God 
through faith for a salvation ready to be revealed in 
the last time. 

For service, John 17:18.  As You sent Me into the 
world, I also have sent them into the world. 

Ephesians 4:7.  But to each one of us grace was 
given according to the measure of Christ’s gift. 

For instruction, Titus 2:12.  instructing us to deny 
ungodliness and worldly desires and to live sensibly, 
righteously and godly in the present age, 

Objects of His power 

Ephesians 1:19.  and what is the surpassing 
greatness of His power toward us who believe. 
These are in accordance with the working of the 
strength of His might 

Philippians 2:13.  for it is God who is at work in you, 
both to will and to work for His good pleasure. 

Objects of His faithfulness 

Philippians 1:6.  For I am confident of this very thing, 
that He who began a good work in you will perfect it 
until the day of Christ Jesus. 

Hebrews 13:5.  Make sure that your character is free 
from the love of money, being content with what 
you have; for He Himself has said, “I will never 
desert you, nor will I ever forsake you,” 

Objects of His peace 

John 14:27.  Peace I leave with you; My peace I give 
to you; not as the world gives do I give to you. Do 
not let your heart be troubled, nor let it be fearful. 

Objects of His consolation 

2 Thessalonians 2:16.  Now may our Lord Jesus 
Christ Himself and God our Father, who has loved us 
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dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici 
să nu se înspăimînte. 

Subiectele mângâerii Lui 

2 Tesaloniceni 2:16, Şi însuş Domnul nostru Isus 
Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne -a iubit şi 
ne -a dat, prin harul Său, o mîngîiere vecinică şi o 
bună nădejde, 

Subiectele mijlocirii Lui 

Romani 8:34, Cine -i va osîndi? Hristos a murit! Ba 
mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, 
şi mijloceşte pentru noi! 

Romani 7:25, Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin 
Isus Hristos, Domnul nostru!... Astfel dar, cu mintea, 
eu slujesc legii lui Dumnezeu; dar cu firea 
pămîntească, slujesc legii păcatului. 

Romani 9:24, Astfel, El ne -a chemat nu numai dintre 
Iudei, ci şi dintre Neamuri, 

and given us eternal comfort and good hope by 
grace, 

Objects of His intercession 

Romans 8:34.  who is the one who condemns? Christ 
Jesus is He who died, yes, rather who was raised, 
who is at the right hand of God, who also intercedes 
for us. 

Romans 7:25.  Thanks be to God through Jesus 
Christ our Lord! So then, on the one hand I myself 
with my mind am serving the law of God, but on the 
other, with my flesh the law of sin. 

Romans 9:24.  even us, whom He also called, not 
from among Jews only, but also from among 
Gentiles. 

Eşti parte din moştenirea lui Hristos. 

1 Petru 1:18, 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, 

You are a part of Christ’s inheritance 

1 Peter 1:18,  knowing that you were not redeemed 
with perishable things like silver or gold from your 
futile way of life inherited from your forefathers, 

Eşti un beneficiar al moştenirii de la Dumnezeu (adică 
un moştenitor aparţinând lui Dumnezeu şi co-
moştenitor cu Domnul Isus Hristos) 

Romani 8:17, Şi, dacă sîntem copii, sîntem şi 
moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi 
împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu 
adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi 
împreună cu El. 

Efeseni 1:14, 18 şi care este o arvună a moştenirii 
noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de 
Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. 

şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care 
este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei 
moştenirii Lui în sfinţi 

Coloseni 3:24, ca unii cari ştiţi că veţi primi dela 
Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului 
Hristos 

Evrei 9:15, Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul 
unui legămînt nou, pentru ca, prin moartea Lui 

You are a beneficiary of the inheritance from God  (an 
heir of God and a joint-heir with the Lord Jesus 
Christ). 

Romans 8:17.  and if children, heirs also, heirs of 
God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer 
with Him so that we may also be glorified with Him. 

Ephesians 1:14,18.  who is given as a pledge of our 
inheritance, with a view to the redemption of God’s 
own possession, to the praise of His glory.  18  I pray 
that the eyes of your heart may be enlightened, so 
that you will know what is the hope of His calling, 
what are the riches of the glory of His inheritance in 
the saints, 

Colossians 3:24.  knowing that from the Lord you 
will receive the reward of the inheritance. It is the 
Lord Christ whom you serve. 

Hebrews 9:15.  For this reason He is the mediator of 
a new covenant, so that, since a death has taken 
place for the redemption of the transgressions that 
were committed under the first covenant, those who 
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pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt 
legămîntul dintîi, cei ce au fost chemaţi, să capete 
vecinica moştenire, care le -a fost făgăduită. 

1 Petru 1:4, şi la o moştenire nestricăcioasă, şi 
neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în 
ceruri pentru voi. 

have been called may receive the promise of the 
eternal inheritance. 

1 Peter 1:4.  to obtain an inheritance which is 
imperishable and undefiled and will not fade away, 
reserved in heaven for you, 

Credinciosul are o nouă stare în Hristos:  

Efeseni 2:6, El ne -a înviat împreună, şi ne -a pus să 
şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, 

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

1 Corinteni 1:9, Credincios este Dumnezeu, care v'a 
chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul 
nostru. 

1 Corinteni 3:9, Căci noi sîntem împreună lucrători 
cu Dumnezeu. Voi sînteţi ogorul lui Dumnezeu, 
clădirea lui Dumnezeu. 

2 Corinteni 3:3,6, Voi sînteţi arătaţi ca fiind epistola 
lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu 
cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe 
nişte table de piatră, ci pe nişte table cari sînt inimi 
de carne. 6 care ne -a şi făcut în stare să fim slujitori 
ai unui legămînt nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci 
slova omoară, dar Duhul dă viaţa. 

2 Corinteni 5:20, Noi dar, sîntem trimeşi 
împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar 
îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui 
Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 

2 Corinteni 6:1,4, Ca unii cari lucrăm împreună cu 
Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit 
în zădar harul lui Dumnezeu. 4  Ci, în toate privinţele, 
arătăm că sîntem nişte vrednici slujitori ai lui 
Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, 
în strîmtorări, 

You have a new position in Christ. 

Ephesians 2:6.  and raised us up with Him, and 
seated us with Him in the heavenly places in Christ 
Jesus, 

Colossians 3:4.  When Christ, who is our life, is 
revealed, then you also will be revealed with Him in 
glory. 

1 Corinthians 1:9.  God is faithful, through whom 
you were called into fellowship with His Son, Jesus 
Christ our Lord. 

1 Corinthians 3:9.  For we are God’s fellow workers; 
you are God’s field, God’s building. 

2 Corinthians 3:3,6.  being manifested that you are a 
letter of Christ, cared for by us, written not with ink 
but with the Spirit of the living God, not on tablets of 
stone but on tablets of human hearts.  6  who also 
made us adequate as servants of a new covenant, 
not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, 
but the Spirit gives life. 

2 Corinthians 5:20.  Therefore, we are ambassadors 
for Christ, as though God were making an appeal 
through us; we beg you on behalf of Christ, be 
reconciled to God. 

2 Corinthians 6:1,4.  And working together with Him, 
we also urge you not to receive the grace of God in 
vain  4  but in everything commending ourselves as 
servants of God, in much endurance, in afflictions, in 
hardships, in distresses, 

Eşti primitorul vieţii veşnice. 

Ioan 3:15, pentruca oricine crede în El să nu piară, ci 
să aibă viaţa vecinică. 

Ioan 10:28,  Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor 
pieri, şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea. 

Ioan 20:31, Dar lucrurile acestea au fost scrise, 
pentruca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu; şi crezînd, să aveţi viaţa în Numele Lui. 

You are the recipient of eternal life. 

John 3:15.  so that whoever believes will in Him have 
eternal life. 

John 10:28.  and I give eternal life to them, and they 
will never perish; and no one will snatch them out of 
My hand. 

John 20:31.  but these have been written so that you 
may believe that Jesus is the Christ, the Son of God; 
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1 Ioan 5:11,12, Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne -a dat viaţa vecinică, şi această viaţă 
este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n'are 
pe Fiul lui Dumnezeu, n'are viaţa. 

and that believing you may have life in His name. 

1 John 5:11,12.  And the testimony is this, that God 
has given us eternal life, and this life is in His Son. He 
who has the Son has the life; he who does not have 
the Son of God does not have the life. 

Eşti un membru al familiei lui Dumnezeu. 

Galateni 6:10, Aşa dar, cît avem prilej, să facem bine 
la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă. 

Efeseni 2:19, Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici străini, 
nici oaspeţi ai casei, ci sînteţi împreună cetăţeni cu 
sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, 

You are a member of the family of God. 

Galatians 6:10.  So then, while we have opportunity, 
let us do good to all people, and especially to those 
who are of the household of the faith. 

Ephesians 2:19.  So then you are no longer strangers 
and aliens, but you are fellow citizens with the 
saints, and are of God’s household, 

Eşti lumina în Domnul. 

Efeseni 5:8, Odinioară eraţi întunerec; dar acum 
sînteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii 
ai luminii. 

1 Tesaloniceni 5:4, Dar voi, fraţilor, nu sînteţi în 
întunerec, pentruca ziua aceea să vă prindă ca un 
hoţ. 

You are Light in the Lord. 

Ephesians 5:8.  for you were formerly darkness, but 
now you are Light in the Lord; walk as children of 
Light 

1 Thessalonians 5:4.   But you, brethren, are not in 
darkness, that the day would overtake you like a 
thief; 

Eşti unit cu Tatăl 

1 Tesaloniceni 1:1, Pavel, Silvan şi Timotei, către 
Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl 
şi în Domnul Isus Hristos: Har şi pace dela 
Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos. 

Efeseni 4:6, Este un singur Dumnezeu şi Tată al 
tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează 
prin toţi şi care este în toţi. 

You are united with the Father. 

1 Thessalonians 1:1.  Paul and Silvanus and Timothy, 
To the church of the Thessalonians in God the Father 
and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace. 

Ephesians 4:6.  one God and Father of all who is over 
all and through all and in all. 

În plus eşti: 

Unit cu Hristos 

Ioan 14:20,  În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sînt în 
Tatăl Meu, că voi sînteţi în Mine, şi că Eu sînt în voi. 

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

Un membru al trupului Lui 

1 Corinteni 12:13, Noi toţi, în adevăr, am fost 
botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am 
fost adăpaţi dintr'un singur Duh. 

You are United with Christ 

John 14:20.  In that day you will know that I am in 
My Father, and you in Me, and I in you. 

Colossians 1:27.  to whom God willed to make 
known what is the riches of the glory of this mystery 
among the Gentiles, which is Christ in you, the hope 
of glory. 

A member of His body 

1 Corinthians 12:13.  For by one Spirit we were all 
baptized into one body, whether Jews or Greeks, 
whether slaves or free, and we were all made to 
drink of one Spirit. 

A branch in the vine 
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O mlădiță din viță 

Ioan 15:5, Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Cine 
rămîne în Mine, şi în cine rămîn Eu, aduce multă 
roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. 

O piatră în clădire 

Efeseni 2:21,22,  În El toată clădirea, bine închegată, 
creşte ca să fie un Templu sfînt în Domnul. Şi prin El 
şi voi sînteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui 
Dumnezeu, prin Duhul. 

O oaie din turmă 

Ioan 10:11,14,16, Eu sînt Păstorul cel bun. Păstorul 
cel bun îşi dă viaţa pentru oi. 14 Eu sînt Păstorul cel 
bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe 
Mine, 16 Mai am şi alte oi, cari nu sînt din staulul 
acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta 
de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor. 

Parte din Mireasa Lui 

Efeseni 5:25-27, Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a 
iubit şi Hristos Biserica şi S'a dat pe Sine pentru ea, 
ca s'o sfinţească, după ce a curăţit -o prin botezul cu 
apă prin Cuvînt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această 
Biserică, slăvită, fără pată fără sbîrcitură sau altceva 
de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană. 

Un preot în împărăţia Lui 

1 Petru 2:9. Voi însă sînteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfînt, un popor , pe 
care Dumnezeu Şi l-a cîştigat ca să fie al Lui, ca să 
vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întunerec la lumina Sa minunată; 

Un sfânt din noua zidire 

2 Corinteni 5:17, Căci, dacă este cineva în Hristos, 
este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s'au 
dus: iată că toate lucrurile s'au făcut noi. 

John 15:5.  I am the vine, you are the branches; he 
who abides in Me and I in him, he bears much fruit, 
for apart from Me you can do nothing. 

A stone in the building 

Ephesians 2:21,22.  in whom the whole building, 
being fitted together, is growing into a holy temple 
in the Lord, in whom you also are being built 
together into a dwelling of God in the Spirit. 

A sheep from the Flock 

John 10:11, 14, 16,  I am the good shepherd: the 
good shepherd giveth his life for the sheep. 14 I am 
the good shepherd, and know my sheep, and am 
known of mine. 16 And other sheep I have, which 
are not of this fold: them also I must bring, and they 
shall hear my voice; and there shall be one fold, and 
one shepherd. 

A part of His bride 

Ephesians 5:25-27.  Husbands, love your wives, just 
as Christ also loved the church and gave Himself up 
for her, so that He might sanctify her, having 
cleansed her by the washing of water with the word, 
that He might present to Himself the church in all 
her glory, having no spot or wrinkle or any such 
thing; but that she would be holy and blameless. 

A priest in His kingdom 

1 Peter 2:9.  But you are a chosen race, a royal 
priesthood, a holy nation, a people for God’s own 
possession, so that you may proclaim the 
excellencies of Him who has called you out of 
darkness into His marvelous light; 

A saint of the new species 

2 Corinthians 5:17.  Therefore if anyone is in Christ, 
he is a new creature; the old things passed away; 
behold, new things have come. 

Unit cu Duhul Sfânt 

Romani 8:9-11, Voi însă nu mai sînteţi pămînteşti, ci 
duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în 
adevăr în voi. Dacă n'are cineva Duhul lui Hristos, nu 
este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, 
da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar 
duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Şi dacă 
Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi 

You are United with the Holy Spirit 

Romans 8:9 11.  However, you are not in the flesh 
but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in 
you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, 
he does not belong to Him. If Christ is in you, though 
the body is dead because of sin, yet the spirit is alive 
because of righteousness. But if the Spirit of Him 
who raised Jesus from the dead dwells in you, He 
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locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din 
morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din 
pricina Duhului Său, care locuieşte în voi. 

who raised Christ Jesus from the dead will also give 
life to your mortal bodies through His Spirit who 
dwells in you. 

Eşti primitorul slujbelor Duhului Sfânt. 

Născut din Duh 

Ioan 3:6, Ce este născut din carne, este carne, şi ce 
este născut din Duh, este duh. 

Botezat de Duhul 

1 Corinteni 12:13, Noi toţi, în adevăr, am fost 
botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am 
fost adăpaţi dintr'un singur Duh. 

Sălăşluit de Duhul 

Ioan 7:39, Spunea cuvintele acestea despre Duhul, 
pe care aveau să -L primească ceice vor crede în El. 
Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu 
fusese încă proslăvit. 

Romani 5:5,  Însă nădejdea aceasta nu înşală, 
pentrucă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în 
inimile noastre prin Duhul Sfînt, care ne -a fost dat. 

Romani 8:9, Voi însă nu mai sînteţi pămînteşti, ci 
duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în 
adevăr în voi. Dacă n'are cineva Duhul lui Hristos, nu 
este al Lui. 

1 Corinteni 3:16, Nu ştiţi că voi sînteţi Templul lui 
Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în 
voi? 

1 Corinteni 6:19, Nu ştiţi că trupul vostru este 
Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în voi, şi pe 
care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu sînteţi 
ai voştri? 

Galateni 4:6, Şi pentru că sînteţi fii, Dumnezeu ne -a 
trimes în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: ,,Ava``, 
adică: ,,Tată!`` 

1 Ioan 3:24, Cine păzeşte poruncile Lui, rămîne în El, 
şi El în el. Şi cunoaştem că El rămîne în noi prin 
Duhul, pe care ni L -a dat. 

Pecetluit de Duhul 

2 Corinteni 1:22,  El ne -a şi pecetluit, şi ne -a pus în 
inimă arvuna Duhului. 

Efeseni 4:30, Să nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui 

You are the recipient of the ministry of the Holy 
Spirit. 

Born of the spirit 

John 3:6.  That which is born of the flesh is flesh, and 
that which is born of the Spirit is spirit. 

Baptized by the spirit 

1 Corinthians 12:13.  For by one Spirit we were all 
baptized into one body, whether Jews or Greeks, 
whether slaves or free, and we were all made to 
drink of one Spirit. 

Indwelt by the spirit 

John 7:39.  But this He spoke of the Spirit, whom 
those who believed in Him were to receive; for the 
Spirit was not yet given, because Jesus was not yet 
glorified. 

Romans 5:5.  and hope does not disappoint, because 
the love of God has been poured out within our 
hearts through the Holy Spirit who was given to us. 

Romans 8:9.  However, you are not in the flesh but 
in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. 
But if anyone does not have the Spirit of Christ, he 
does not belong to Him. 

1 Corinthians 3:16.  Do you not know that you are a 
temple of God and that the Spirit of God dwells in 
you? 

1 Corinthians 6:19.  Or do you not know that your 
body is a temple of the Holy Spirit who is in you, 
whom you have from God, and that you are not your 
own? 

Galatians 4:6.  Because you are sons, God has sent 
forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, 
“Abba! Father!” 

1 John 3:24.  The one who keeps His 
commandments abides in Him, and He in him. We 
know by this that He abides in us, by the Spirit whom 
He has given us. 

Sealed by the spirit 

2 Corinthians 1:22.  who also sealed us and gave us 
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Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua 
răscumpărării. 

Primitorul darurilor sfinte 

1 Corinteni 12:11, Dar toate aceste lucruri le face 
unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum 
voieşte 

1 Corinteni 12:27-31, Voi sînteţi trupul lui Hristos, şi 
fiecare, în parte, mădularele lui. Şi Dumnezeu a 
rînduit în Biserică, întîi, apostoli; al doilea, prooroci; 
al treilea, învăţători; apoi, pe ceice au darul 
minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, 
ajutorărilor, cîrmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi. 
Oare toţi sînt apostoli? Toţi sînt prooroci? Toţi sînt 
învăţători? Toţi sînt făcători de minuni? Toţi au darul 
tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi 
tălmăcesc? Umblaţi dar după darurile cele mai bune. 
Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună. 

1 Corinteni 13:1,2,  Chiar dacă aş vorbi în limbi 
omeneşti şi îngereşti, şi n'aş avea dragoste, sînt o 
aramă sunătoare sau un chimval zîngănitor. Şi chiar 
dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate 
tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată 
credinţa aşa încît să mut şi munţii, şi n'aş avea 
dragoste, nu sînt nimic. 

the Spirit in our hearts as a pledge. 

Ephesians 4:30.  Do not grieve the Holy Spirit of God, 
by whom you were sealed for the day of 
redemption. 

Recipient of spiritual gifts 

1 Corinthians 12:11.  But one and the same Spirit 
works all these things, distributing to each one 
individually just as He wills. 

1 Corinthians 12:27-31.  Now you are Christ’s body, 
and individually members of it. And God has 
appointed in the church, first apostles, second 
prophets, third teachers, then miracles, then gifts of 
healings, helps, administrations, various kinds of 
tongues. All are not apostles, are they? All are not 
prophets, are they? All are not teachers, are they? 
All are not workers of miracles, are they? All do not 
have gifts of healings, do they? All do not speak with 
tongues, do they? All do not interpret, do they? But 
earnestly desire the greater gifts. 

1 Corinthians 13:1,2.  If I speak with the tongues of 
men and of angels, but do not have love, I have 
become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have 
the gift of prophecy, and know all mysteries and all 
knowledge; and if I have all faith, so as to remove 
mountains, but do not have love, I am nothing. 

Ai totul deplin în Hristos 

Coloseni 2:10, Voi aveţi totul deplin în El, care este 
Capul oricărei domnii şi stăpîniri. 

You have been made complete in Christ. 

Colossians 2:10.  and in Him you have been made 
complete, and He is the head over all rule and 
authority; 

Eşti binecuvântat cu toate binecuvântările 

Efeseni 1:3,  Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Hristos, care ne -a binecuvîntat 
cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile 
cereşti, în Hristos. 

You are the possessor of every spiritual blessing. 

Ephesians 1:3.  Blessed be the God and Father of our 
Lord Jesus Christ, who has blessed us with every 
spiritual blessing in the heavenly places in Christ, 

Ai primit un duh (spirit) nou uman 

Romani 8:16,  Însuş Duhul adevereşte împreună cu 
duhul nostru că sîntem copii ai lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 2:12, Şi noi n'am primit duhul lumii, ci 
Duhul care vine dela Dumnezeu, ca să putem 
cunoaşte lucrurile, pe cari ni le -a dat Dumnezeu prin 
harul Său. 

You are the recipient of a human spirit. 

Romans 8:16.  The Spirit Himself testifies with our 
spirit that we are children of God, 

1 Corinthians 2:12.  Now we have received, not the 
spirit of the world, but the Spirit who is from God, so 
that we may know the things freely given to us by 
God, 
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2 Corinteni 7:13, De aceea am fost mîngîiaţi. Dar, pe 
lîngă mîngîierea aceasta a noastră, ne-am bucurat şi 
mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit 
de voi toţi. 

1 Tesaloniceni 5:23, Dumnezeul păcii să vă 
sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul 
vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără 
prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 

Efeseni 2:5, măcar că eram morţi în greşelile 
noastre, ne -a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin 
har sînteţi mîntuiţi). 

2 Corinthians 7:13.  For this reason we have been 
comforted. And besides our comfort, we rejoiced 
even much more for the joy of Titus, because his 
spirit has been refreshed by you all. 

1 Thessalonians 5:23.  Now may the God of peace 
Himself sanctify you entirely; and may your spirit 
and soul and body be preserved complete, without 
blame at the coming of our Lord Jesus Christ. 

Ephesians 2:5.  even when we were dead in our 
transgressions, made us alive together with Christ 
(by grace you have been saved), 

Ai acces la toate adevărurile biblice prin har 

Coloseni 2 şi Efeseni 4. 

 

You have access to all Bible truth through the grace 
system for Bible understanding and Christian growth 

READ Colossians 2 and Ephesians 4. 

 


