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JEAN CALVIN ȘI CEA DE-A DOUA GENERAȚIE 

INFLUENȚA LUI JACOB ARMINIUS 



CONTEXTUL ISTORIC 

13 

UN STRIGĂT DE AVERTIZARE 

MĂREȚIA DUMNEZEULUI NOSTRU PLIN DE ÎNDU-
RARE ÎN MÂNTUIREA SUFLETELOR OAMENILOR 
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CONTEXTUL ISTORIC 

19 

CHEMAREA LUI HRISTOS 
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2 

EVANGHELIA                    
DUPĂ MATEI 

 

MATEI 1 

21 Ea va naște un Fiu, și-I vei pune numele Isus. (ebr. 
Ieșua, lit. Iehova-mântuire): pentru că El îl va mântui pe 
poporul Lui de păcatele lor. 

• 

MATEI 7 

16 Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii 
struguri din spini, sau smochine din mărăcini? 

• 
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17 Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul 
rău face roade rele. 

• 

18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău 
nu poate face roade bune. 

• 

23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cu-
noscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fă-
rădelege”. 

• 

MATEI 11 

25 În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: „Te 
laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru 
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23 

că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, 
și le-ai descoperit pruncilor”. 

• 

• 

26 Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale! 

• 

27 Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; 
și nimeni nu-L cunoaște pe deplin pe Fiul, afară de Ta-
tăl; tot astfel nimeni nu-L cunoaște deplin pe Tatăl, 
afară de Fiul, și acela căruia vrea Fiul să I-L descopere. 

• 
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• 

MATEI 12 

33 Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți po-
mul rău și rodul lui rău: căci pomul se cunoaște după 
rodul lui. 

• 

MATEI 15 

13 Drept răspuns El le-a zis: „Orice răsad, pe care nu l-
a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină”. 

• 
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MATEI 16 

17 Isus a luat din nou cuvântul și i-a zis: „Ferice de tine, 
Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au 
descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ce-
ruri”. 

• 

MATEI 18 

12 Ce credeți? Dacă un om are o sută de oi, și se rătă-
cește una dintre ele, nu le lasă el pe cele nouăzeci și 
nouă pe munți, și se duce să o caute pe cea rătăcită? 

• 

13 Și, dacă i se întâmplă s-o găsească, adevărat vă 
spun, că are mai multă bucurie de ea, decât de cele 
nouăzeci și nouă, care nu se rătăciseră. 

• 
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14 Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri 
să piară unul măcar dintre acești micuți. 

• 

MATEI 19 

25 Ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți 
de tot, și au zis: „Cine poate atunci să fie mântuit?” 

• 

26 Isus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: „La oameni lucrul 
acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lu-
crurile sunt cu putință”. 
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• 

• 
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MATEI 20 

15 Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori este 
ochiul tău rău fiindcă eu sunt bun? 

• 

23 Și El le-a răspuns: „Este adevărat că veți bea paha-
rul Meu și că veți fi botezați cu botezul cu care am să 
fiu botezat Eu: dar șederea la dreapta și la stânga Mea 
nu atârnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru 
aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu”. 

• 

26 Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare 
între voi, să fie slujitorul vostru; 

• 

27 Și oricare va crea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. 

• 
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28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, 
ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare 
pentru mulți. 

• 

• 

MATEI 22 

14 Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși 

• 

MATEI 24 

22 Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-
ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi 
scurtate. 

• 
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24 Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci min-
cinoși; vor face semne mari și minuni, până acolo încât 
să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. 

• 

• 

31 El îi va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare, 
și îi vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la 
o margine a cerurilor până la cealaltă. 

• 

MATEI 26 

28 Căci acesta este sângele Meu, sângele legămân-
tului celui nou, (Exod 24:8 cu Ier. 31:31; Zah. 9:11), care 
se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. 

• 
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3 
 

EVANGHELIA                        
DUPĂ MARCU 

 

MARCU 1 

5 Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au în-
ceput să iasă la el; și, mărturisindu-și păcatele, erau 
botezați de el în râul Iordan. 

• 

• 



HARUL SUVERAN ÎN NOUL TESTAMENT  |  MURRELL 

32 

MARCU 7 

21 Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile 
rele, preacurviile, curviile, uciderile, 

• 

22 furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, 
faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. 

• 

23 Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru, și îl spurcă 
pe om. 

• 

MARCU 10 

26 Ucenicii au rămas și mai uimiți, și au zis unii către 
alții: „Cine poate atunci să fie mântuit?” 

• 
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27 Isus S-a uitat țintă la ei și le-a zis: „Lucrul acesta este 
cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru 
că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu”. 

• 

45 Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să 
slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți! 

• 

MARCU 13 

20 Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni 
n-ar scăpa; dar le-a scurtat din pricina celor aleși. 
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• 
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EVANGHELIA                   
DUPĂ LUCA 

 

LUCA 1 

19 Drept răspuns, îngerul i-a zis: „Eu sunt Gavril, care 
stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ți vor-
besc și să-ți aduc această veste bună”. 

• 

LUCA 4 

25 Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, 
când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase 
luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, 
erau multe văduve în Israel... 

• 

26 și totuși Ilie n-a fost trimis la nici una dintre ele, în 
afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. 
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• 

27 Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului 
Elisei; și totuși nici unul dintre ei n-a fost curățit, în afară 
de Naaman, sirianul. 

• 

LUCA 18 

7 Și Dumnezeu nu le va face dreptate aleșilor Lui, care 
strigă zi și noapte către El, cu toate că zăbovește față 
de ei? 

• 

LUCA 19 

10 Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuie 
ce era pierdut. 

• 
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EVANGHELIA                             
DUPĂ IOAN 

 

IOAN 1 

9 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care lumi-
nează pe orice om, venind în lume. 

• 

10 El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lu-
mea nu L-a cunoscut. 

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

• 

13 născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din 
voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 

• 

• 
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29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: 
„Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” 

• 

IOAN 3 

3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți 
spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate 
vedea Împărăția lui Dumnezeu”. 

• 

• 

5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă 
nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre 
în Împărăția lui Dumnezeu”. 
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• 

• 

6 Ce este născut din carne, este carne, și ce este năs-
cut din Duh, este duh. 

• 

7 Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți din nou. 

• 

• 
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• 

8 Vântul suflă încotro vrea, și-i auzi vuietul; dar nu știi 
de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu ori-
cine este născut din Duhul. 

• 
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• 

• 

• 

15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viața veșnică. 

• 
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16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-
a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 

• 

• 

17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume 
ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 
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• 

19 Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lu-
mina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul de-
cât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 

• 

27 Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi de-
cât ce-i este dat din cer. 

• 
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• 

36 Cine crede în Fiul, are viața veșnică; dar cine nu 
crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu 
rămâne peste el. 

• 

IOAN 4 

42 Și îi ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina 
spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine, și 
știm că Acesta este într-adevăr Hristosul, Mântuitorul 
lumii”. 

• 
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IOAN 5 

21 În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă vi-
ață, tot așa și Fiul îi dă viață cui vrea. 

• 

• 

24 Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvin-
tele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viața veșnică 
și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. 

• 
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IOAN 6 

27 Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru 
mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care 
v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuși Dumne-
zeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui. 

• 

35 Isus le-a zis: „Eu Sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine, 
nu va flămânzi niciodată; și cine crede în Mine, nu va 
înseta niciodată”. 

• 
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• 

• 

37 Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; și pe cel ce 
vine la Mine, nu-l voi izgoni afară. 

• 

• 



EVANGHELIA DUPĂ IOAN 

49 

39 Și voia Celui ce M-a trimis, este să nu pierd nimic 
din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. 

• 

40 Voia Tatălui meu este ca oricine Îl vede pe Fiul și 
crede în El, să aibă viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua 
de apoi. 

• 

• 

44 Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Ta-
tăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. 

• 
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• 

• 

45 În proroci este scris: „Toți vor fi învățați de Dumne-
zeu”. Așa că oricine L-a ascultat pe Tatăl, și a primit în-
vățătura Lui, vine la Mine. 

• 

47 Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine, 
are viața veșnică. 

• 
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64 Dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Isus știa 
de la început cine erau cei ce nu cred, și cine era cel 
ce avea să-L vândă. 

• 

65 Și a adăugat: „Tocmai de aceea v-am spus că ni-
meni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de 
Tatăl Meu”. 

• 

• 

IOAN 8 

34 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că 
oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului”. 
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• 

36 Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat 
slobozi. 

• 

44 Voi îl aveți de tată pe Diavolul; și vreți să împliniți 
poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș; și 
nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de 
câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci 
este mincinos și tatăl minciunii. 

• 

IOAN 9 

39 Apoi Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pen-
tru judecată: ca cei ce nu văd, să vadă, și cei ce văd, să 
ajungă orbi”. 
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• 

IOAN 10 

11 Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă vi-
ața pentru oi. 

• 

• 

14 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, 
și ele Mă cunosc pe Mine, 

• 

15 așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc 
Eu pe Tatăl, și Eu Îmi dau viața pentru oile Mele. 

• 
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16 Mai am și alte oi (Neamurile), care nu sunt din stau-
lul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor as-
culta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor. 

• 

24 Iudeii L-au înconjurat și I-au zis: „Până când ne tot 
ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-
ne-o deslușit”. 

• 

25 „V-am spus le-a răspuns Isus și nu credeți. Lucrările 
pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturi-
sesc despre Mine”. 

• 

26 Dar voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, 
nu sunteți dintre oile Mele. 
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• 

• 

27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele 
vin după Mine. 

• 

• 
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28 Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, și ni-
meni nu le va smulge din mâna Mea. 

• 

• 

29 Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; 
și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. 

• 
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• 

IOAN 11 

50 oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară 
un singur om pentru norod, și să nu piară tot neamul? 

• 

52 și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să îi adune 
într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. 

• 

IOAN 12 

39 De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai 
zis... 
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• 

40 „le-a orbit ochii, și le-a împietrit inima, ca să nu vadă 
cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la 
dumnezeu și să-i vindec” (Isaia 6:9,10). 

• 

IOAN 13 

1 Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că 
I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și 
fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit 
până la capăt. 

• 

18 Nu vorbesc despre voi toți; îi cunosc pe aceia pe 
care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, 
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care zice: „Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ridicat căl-
câiul împotriva Mea”. 

• 

IOAN 14 

16 Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt (gr. 
Allon, ca și Isus) mângâietor (gr. Paraclet, apărător, aju-
tor), care să rămână cu voi în veac; 

• 

IOAN 15 

2 Pe orice mlădiță care este în Mine și n-aduce roadă 
El o taie; și pe orice mlădiță care aduce roadă o curăță, 
ca să aducă și mai multă roadă. 

• 

5 Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în 
Mine, și în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci des-
părțiți de Mine, nu puteți face nimic. 

• 
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• 

13 Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva 
viața pentru prietenii săi. 

• 

16 Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și 
v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada 
voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Ta-
tăl, în Numele Meu, să vă dea. 

• 
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IOAN 17 

1 După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer și 
a zis: Tată, a sosit ceasul! Proslăvește-L pe Fiul Tău, ca 
și Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine. 

• 

2 după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să 
dea viața veșnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu. 

• 

• 

• 
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6 Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care 
Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, și Tu Mi i-ai dat; și ei au 
păzit Cuvântul Tău. 

• 

9 Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru 
aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi:  

• 
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• 

11 Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, și Eu vin 
la Tine. Sfinte Tată păzește-i, în Numele Tău, pe aceia 
pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem 
și Noi. 

• 

12 Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele 
Tău. Eu i-am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; și niciu-
nul dintre ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se 
împlinească Scriptura. 

• 



HARUL SUVERAN ÎN NOUL TESTAMENT  |  MURRELL 

64 

15 Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de Cel rău. 

• 

20 Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor 
crede în Mine prin cuvântul lor. 

• 

24 Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună 
cu Mine și aceia pe care 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. 

• 
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25 Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu 
Te-am cunoscut, și aceștia au cunoscut că Tu M-ai tri-
mis. 

• 

26 Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, și li-L voi mai 
face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit 
Tu, să fie în ei, și Eu să fiu în ei. 

• 
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FAPTELE                             
APOSTOLILOR 

 

FAPTELE APOSTOLILOR 2 

39 Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru co-
piii voștri, și pentru toți cei ce sunt departe acum, în 
oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul 
nostru. 

• 

FAPTELE APOSTOLILOR 5 

31 Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui 
și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să îi dea lui Israel 
pocăința și iertarea păcatelor. 

• 
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• 

FAPTELE APOSTOLILOR 9 

15 Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe 
care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Nea-
murilor, înaintea împăraților, și înaintea fiilor lui Israel; 

• 

FAPTELE APOSTOLILOR 10 

41 nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dina-
inte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și am băut 
împreună cu El, după ce a înviat din morți. 

• 
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FAPTELE APOSTOLILOR 11 

18 După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slă-
vit pe Dumnezeu și au zis: „Dumnezeu le-a dat deci și 
Neamurilor pocăință, ca să aibă viața”. 

• 

FAPTELE APOSTOLILOR 13 

48 Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta 
și preamăreau Cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau 
rânduiți să capete viața veșnică, au crezut. 

• 

• 
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FAPTELE APOSTOLILOR 14 

22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie 
în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu tre-
buie să intrăm prin multe necazuri. 

• 

27 După venirea lor, au adunat Biserica și au istorisit 
tot ce făcuse Dumnezeu prin ei, și cum le deschisese 
Neamurilor ușa credinței. 

• 

FAPTELE APOSTOLILOR 16 

14 Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, 
din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumne-
zeu și asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia 
aminte la cele ce spunea Pavel. 

• 
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FAPTELE APOSTOLILOR 17 

26 El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să 
locuiască pe toată fața pământului; le-a așezat anu-
mite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, 

• 

FAPTELE APOSTOLILOR 18 

10 căci Eu sunt cu tine; Și nimeni nu va pune mâna pe 
tine ca să-ți facă rău: vorbește, fiindcă am mult norod 
în această cetate. 

• 

27 Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbăr-
bătat să se ducă, și le-au scris ucenicilor să-l pri-
mească bine. Când a ajuns, i-a ajutat mult, prin harul 
lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră; 

• 

• 
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FAPTELE APOSTOLILOR 20 

28 Luați seama, deci, la voi înșivă și la toată turma 
peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi (sau prive-
ghetori), ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a 
câștigat-o cu însuși sângele Său. 

• 

• 

FAPTELE APOSTOLILOR 22 

14 El mi-a zis: „Dumnezeul părinților noștri te-a ales să 
cunoști voia Lui, să Îl vezi pe Cel neprihănit și să auzi 
cuvinte din gura Lui”. 

• 
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EPISTOLA LUI PAVEL                
CĂTRE ROMANI 

 

ROMANI 1 

6 între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Isus 
Hristos. 

• 

• 

7 Deci, vouă tuturor, care sunteți preaiubiți ai lui Dum-
nezeu în Roma, chemați să fiți sfinți: Har și pace de la 
Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 

• 
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ROMANI 3 

9 Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? 
Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie 
greci, sunt sub păcat, 

• 

10 după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, 
nici unul măcar (Ps. 14:1-3; 53:1-3): 

• 

• 
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11 Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este ni-
ciunul care să Îl caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 

• 

12 Toți s-au abătut, și au ajuns niște netrebnici. Nu este 
niciunul care să facă binele, nici unul măcar. 

• 

23 Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dum-
nezeu. 

• 

24 Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, 
prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. 

• 
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25 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, 
prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-
Și arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea pă-
catele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dum-
nezeu; 

• 

ROMANI 4 

16 De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin cre-
dință, ca să fie prin har, și pentru ca făgăduința să fie 
chezășuită pentru toată sămânța lui Avraam: nu numai 
pentru sămânța aceea care este sub Lege, ci și pentru 
sămânța aceea care are credința lui Avraam, tatăl nos-
tru al tuturor, 

• 
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ROMANI 5 

8 Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin 
faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a 
murit pentru noi. 

• 

• 

• 

9 Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți 
neprihăniți, prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de 
mânia lui Dumnezeu. 

• 

• 
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10 Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost îm-
păcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult 
mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi 
mântuiți prin viața Lui. 

• 

• 

12 De aceea, după cum printr-un singur om a intrat pă-
catul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel 
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină 
că toți au păcătuit... 

• 
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18 Astfel, deci, după cum printr-o singură greșeală a 
venit o osândă, care i-a lovit pe toți oamenii, tot așa, 
printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți 
oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. 

• 

19 Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, 
cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea 
unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. 

• 
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• 

ROMANI 6 

15 Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai 
suntem sub Lege ci sub har? Nicidecum. 

• 

20 Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi 
față de neprihănire. 

• 

23 Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără 
plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hris-
tos, Domnul nostru. 

• 
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ROMANI 7 

18 Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, 
adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, 
am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 

• 

19 Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul 
pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! 

• 

ROMANI 8 

1 Acum, deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt 
în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii 
pământești, ci după îndemnurile Duhului. 
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• 

• 

7 Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este 
vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se su-
pune Legii lui Dumnezeu, și nici nu poate să se supună. 

• 

8 Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dum-
nezeu. 

• 

14 Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumne-
zeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 

• 
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28 De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună 
spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume 
spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. 

• 

29 Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a 
și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului 
Său, pentru ca El să fie Cel întâi-născut dintre mai 
mulți frați. 

• 

• 

30 Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și 
chemat; și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit 
neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, 
i-a și proslăvit. 



HARUL SUVERAN ÎN NOUL TESTAMENT  |  MURRELL 

84 

• 

• 

• 

32 El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat 
pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună 
cu El, toate lucrurile? 

• 

33 Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? 
Dumnezeu este Acela care-i socotește neprihăniți! 

• 
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34 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a 
și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, și mijlocește 
pentru noi! 

• 

35 Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? 
Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foame-
tea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sa-
bia? 

• 

37 Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult 
decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 

• 
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38 Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, 
nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de 
acum, nici cele viitoare, 

• 

39 nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură 
(sau: zidire) nu vor fi în stare să ne despartă de dragos-
tea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul 
nostru. 

• 

ROMANI 9 

11 Căci, cu toate că cei doi gemeni nu se născuseră 
încă, și nu făcuseră nici bine nici rău, ca să rămână în 
picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin 
care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce 
cheamă... 

• 
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13 după cum este scris: „pe Iacov l-am iubit, iar pe 
Esau l-am urât” (cf. Mal. 1:2-3). 

• 

15 Căci El i-a zis lui Moise: „voi avea milă de oricine-Mi 
va place să am milă; și Mă voi îndura de oricine-Mi va 
place să Mă îndur” (cf. Exod 33:19). 

• 

• 

16 Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine 
aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. 

• 

• 

• 
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• 

17 Fiindcă Scriptura zice lui Faraon: „te-am ridicat îna-
dins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea, și pentru ca nu-
mele Meu să fie vestit în tot pământul” (cf. Exod 9:16). 

• 

• 

18 Astfel, El are milă de cine vrea și împietrește pe cine 
vrea (cf. Exod 4:21; Deut. 2:20; Iosua 11:20). 

• 
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20 Dar, mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi 
împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va 
zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut așa?” 

• 

21 Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași fră-
mântătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare 
de cinste, și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? 

• 

22 Și ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia 
să-Și arate mânia și să-Și descopere puterea, a suferit 
cu multă răbdare niște vase ale mâniei, făcute pentru 
pieire; 

• 

23 și să-Și arate bogăția slavei Lui față de niște vase 
ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru 
slavă (despre noi vorbesc)? 

• 



HARUL SUVERAN ÎN NOUL TESTAMENT  |  MURRELL 

90 

• 

24 Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și 
dintre Neamuri (cf. Isaia 42:6-7; 49:6)? 

• 

• 

ROMANI 10 

4 Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine 
crede în El, să poată căpăta neprihănirea. 

• 

9 Dacă Îl mărturisești, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn 
și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din 
morți, vei fi mântuit. 

• 
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20 Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: 
„am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cu-
noscut celor ce nu întrebau de Mine” (cf. Isaia 65:1). 

• 

ROMANI 11 

2 Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său pe care l-a 
cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura, în lo-
cul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui 
Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice... 

• 

4 Dar ce-i răspunde Dumnezeu? „Mi-am păstrat șapte 
mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea 
lui Baal” (cf. 1 Împ. 19:18). 

• 

• 
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5 Tot așa, și în vremea de față, este o rămășiță datorită 
unei alegeri, prin har. 

• 

• 

6 Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; 
altminteri harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, 
nu mai este prin har; altminteri fapta n-ar mai fi faptă. 

• 

7 Deci, ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar 
rămășița aleasă a căpătat; pe când ceilalți au fost îm-
pietriți, 

• 
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8 după cum este scris: „Dumnezeu le-a dat un duh de 
adormire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să n-audă, 
până în ziua de astăzi” (cf. Isaia 29:10,13; Deut. 29:3-4). 

• 

22 Uită-te, deci, la bunătatea și asprimea lui Dumne-
zeu: asprime față de cei ce au căzut și bunătate față 
de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea 
aceasta; altminteri, vei fi tăiat și tu. 

• 

25 Fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu 
vreau să nu știți taina aceasta: o parte din Israel a căzut 
într-o împietrire, care va ține până va intra numărul de-
plin al Neamurilor. 

• 

28 În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, și 
aceasta spre binele vostru; dar în ce privește alegerea, 
sunt iubiți, din pricina părinților lor. 

• 

29 Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de 
chemarea făcută. 
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• 

33 O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dum-
nezeu! cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de 
neînțelese sunt căile Lui! 

• 

• 

34 și într-adevăr „cine a cunoscut gândul Domnului? 
Sau cine a fost sfetnicul Lui?” (cf. Isaia 40:13; Ier.:18; Iov 
36:22)? 

• 

35 „Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit ceva 
înapoi?” (cf. Iov 41:11)? 
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• 

• 

36 Din El, prin El, și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui 
să fie slava în veci! Amin. 

• 

• 

• 

ROMANI 16 

18 Căci astfel de oameni nu Îi slujesc lui Hristos, Dom-
nul nostru, ci pântecelui lor; și, prin vorbiri dulci și amă-
gitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. 
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• 
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PRIMA EPISTOLĂ A LUI        
PAVEL CĂTRE CORINTENI 

 

1 CORINTENI 1 

1 Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin 
voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten, 

• 

2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către 
cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți, 
și către toți cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus 
Hristos, Domnul lor și al nostru: 

• 

7 așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar, în aștep-
tarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. 
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• 

8 El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără 
vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. 

• 

9 Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la păr-
tășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. 

• 

• 

24 dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este pu-
terea și înțelepciunea lui Dumnezeu. 
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• 

• 

26 De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost che-
mați: printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici 
mulți puternici, nici mulți de neam ales. 

• 

27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să 
le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lu-
crurile slabe ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele tari. 

• 

28 Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice (lit. fără legă-
tură de rudenie [adică descendență necunoscută], ru-
șinoase) ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucru-
rile care nu sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt... 
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• 

• 

• 

30 Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut 
de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, 
sfințire și răscumpărare, 

• 
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1 CORINTENI 2 

10 Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul 
Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile 
adânci ale lui Dumnezeu. 

• 

14 Dar omul firesc (lit. nespiritual) nu primește lucrurile 
Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; 
și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate 
duhovnicește. 

• 

• 
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16 Căci „cine a cunoscut gândul Domnului ca să-I 
poată da învățătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos. 
(Iov 15:8; Isaia 40:13). 

• 

1 CORINTENI 3 

1 Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor 
oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor 
oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. 

• 

3 Pentru că tot lumești (gr. sarkikos; care aparține căr-
nii) sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri 
și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul 
celorlalți oameni? 

• 
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6 Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să 
crească: 

• 

7 așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt 
nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 

• 

17 Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe 
acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumne-
zeu este sfânt: și așa sunteți voi. 

• 
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1 CORINTENI 4 

7 Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-
l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum 
nu l-ai fi primit? 

• 

• 

8 O, iată-vă sătui! Iată-vă ajunși bogați! Iată-vă împără-
țind fără noi! Și măcar de ați împărăți cu adevărat, ca 
să putem împărăți și noi împreună cu voi! 

• 



PRIMA EPISTOLĂ A LUI PAVEL CĂTRE CORINTENI 

105 

1 CORINTENI 5 

7 Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală 
nouă, cum și sunteți, fără aluat; căci Hristos, Paștele 
noastre, a fost jertfit. 

• 

1 CORINTENI 6 

11 Și așa erați unii dintre voi! Dar ați fost spălați, ați fost 
sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți, în Numele Domnului 
Isus Hristos, și prin Duhul Dumnezeului nostru. 

• 

1 CORINTENI 10 

13 Nu v-a ajuns nicio ispită, care să nu fi fost potrivită 
cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este cre-
dincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voas-
tre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți 
din ea, ca s-o puteți răbda. 
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• 

1 CORINTENI 12 

3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Du-
hul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Și ni-
meni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Du-
hul Sfânt. 

• 
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A DOUA EPISTOLĂ A LUI   
PAVEL CĂTRE CORINTENI 

 

2 CORINTENI 3 

5 Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim 
ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpo-
trivă, vine de la Dumnezeu, 

• 

6 care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legă-
mânt nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, 
dar Duhul dă viața. 

• 
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17 Căci Domnul este Duhul; și unde este Duhul Dom-
nului, acolo este slobozenia. 

• 

18 Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, 
slava Domnului și suntem schimbați în același chip al 
Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 

• 

2 CORINTENI 4 

14 Și știm că Cel ce L-a înviat pe Domnul Isus ne va 
învia și pe noi împreună cu Isus, și ne va face să ne în-
fățișăm împreună cu voi. 

• 
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17 Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează 
pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. 

• 

2 CORINTENI 5 

14 Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă soco-
tim că, dacă Unul singur a murit pentru toți, toți, deci, 
au murit. 

• 

15 Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să 
nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit 
și a înviat pentru ei. 

• 
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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. 

• 

• 

18 Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, 
care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, și ne-a încre-
dințat slujba împăcării; 

• 

• 
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19 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea 
cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-
a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. 

• 

• 
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21 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat (Hristos), El 
(Dumnezeu) L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El. 

• 
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EPISTOLA LUI PAVEL                
CĂTRE GALATENI 

 

GALATENI 1 

3 Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Dom-
nul nostru Isus Hristos! 

• 

4 El S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre, ca 
să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumneze-
ului nostru și Tatăl. 

• 



HARUL SUVERAN ÎN NOUL TESTAMENT  |  MURRELL 

114 

15 Dar când Dumnezeu - care m-a pus deoparte din 
pântecele maicii mele, și m-a chemat prin harul Său, a 
găsit cu cale... 

• 

• 

16 să-L descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc 
între Neamuri, îndată, n-am întrebat pe niciun om... 

• 

• 
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GALATENI 3 

13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, fă-
cându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Bles-
temat e oricine este atârnat pe lemn”… 

• 

GALATENI 4 

28 Și voi, fraților, ca Isaac, sunteți copii ai făgăduinței. 

• 

31 De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, 
ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slo-
bozi. 

• 

GALATENI 6 

15 Căci în Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăie-
rea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. 
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• 
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EPISTOLA LUI PAVEL          
CĂTRE EFESENI 

 

EFESENI 1 

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de bi-
necuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. 

• 

• 

4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lu-
mii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, 
în dragostea Lui, 
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• 

• 

5 ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hris-
tos, după buna plăcere a voii Sale, 

• 

• 

• 
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7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea 
[lit. a trimite departe] păcatelor, după bogățiile harului 
Său, 

• 

10 ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, 
spre a-Și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile: 
cele din ceruri și cele de pe pământ. 

• 

11 În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai 
dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după 
sfatul voii Sale, 

• 

• 
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13 Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului (Evan-
ghelia mântuirii voastre), ați crezut în El, și ați fost pe-
cetluiți (confirmați) cu Duhul Sfânt, care fusese făgă-
duit, 

• 

14 Și care este o arvună [avans, acont] a moștenirii 
noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de 
Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. 

• 

17 Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hris-
tos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și 
de descoperire, în cunoașterea Lui, 

• 
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18 Și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care 
este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei 
moștenirii Lui în sfinți, 

• 

19 și care este față de noi, credincioșii, nemărginita 
mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, 

• 

20 pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a 
înviat din morți, și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în lo-
curile cerești, 

• 

EFESENI 2 

1 Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, 

• 
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• 

• 

2 în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, 
după domnul puterii văzduhului, a duhului care lu-
crează acum în fiii neascultării. 

• 
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3 Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în pof-
tele firii noastre pământești, când făceam voile firii pă-
mântești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii 
ai mâniei, ca și ceilalți. 

• 

5 cu toate că eram morți în greșelile noastre, ne-a 
adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți 
mântuiți). 

• 

8 Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

• 
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• 

9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 

• 

10 Căci noi suntem lucrarea Lui, și am fost zidiți în Hris-
tos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit 
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. 

• 

• 

11 De aceea voi, care altădată erați Neamuri din naș-
tere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se 
cheamă tăiați împrejur, și care sunt tăiați împrejur în 
trup de mâna omului: 

• 
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14 Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, 
și a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea, 

• 

15 și, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmășia dintre ei, Legea 
poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie 
în El Însuși un singur om nou, făcând astfel pace; 

• 

16 și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur 
trup, prin cruce, prin care a nimicit [omorât] vrăjmășia. 
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• 

EFESENI 3 

• 

10 pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești 
să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus 
de felurită a lui Dumnezeu, 

• 

11 după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, 
Domnul nostru. 

• 
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EFESENI 4 

4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați 
fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. 

• 

• 

• 

17 Iată, deci, ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: 
să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea 
gândurilor lor... 

• 
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18 având mintea întunecată, fiind străini de viața lui 
Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma 
împietririi inimii lor. 

• 

19 Ei și-au pierdut orice pic de simțire [au devenit in-
sensibili la ceea ce este corect sau greșit din punct de 
vedere moral], s-au dedat la desfrânare, și săvârșesc 
cu lăcomie orice fel de necurăție. 

• 

30 Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, 
prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. 

• 
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EFESENI 5 

8 Odinioară erați întuneric; dar acum sunteți lumină în 
Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. 

• 

25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos 
Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 

• 

26 ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul 
cu apă prin Cuvânt, 

• 
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EPISTOLA LUI PAVEL            
CĂTRE FILIPENI 

 

FILIPENI 1 

29 Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu 
numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El, 

• 

• 

• 
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• 

FILIPENI 2 

12 Astfel, deci, preaiubiților, după cum totdeauna ați 
fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voas-
tră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, 
ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 

• 

• 

13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă 
dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. 

• 
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• 
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EPISTOLA LUI PAVEL                
CĂTRE COLOSENI 

 

COLOSENI 1 

12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți 
parte de moștenirea sfinților, în lumină. 

• 

13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a 
strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 

• 

14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, ier-
tarea păcatelor. 

• 
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21 Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin 
gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat 
acum 

• 

22 prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să 
vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină; 

• 

COLOSENI 2 

13 Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea 
voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-
a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat 
toate greșelile. 

• 
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• 

COLOSENI 3 

3 Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu 
Hristos în Dumnezeu. 

• 

4 Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți 
arăta și voi împreună cu El în slavă. 

• 

5 De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe 
pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, 
care este o închinare la idoli. 

• 
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12 Astfel, deci, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și 
preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, 
cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă 
răbdare. 

• 
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PRIMA EPISTOLĂ                            
A LUI PAVEL CĂTRE                           

TESALONICENI 
 

1 TESALONICENI 1 

4 Știm, frați preaiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. 

• 

5 În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită 
nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu 
o mare îndrăzneală. Căci știți că, din dragoste pentru 
voi am fost așa printre voi. 

• 
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1 TESALONICENI 2 

12 să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, 
care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

• 

1 TESALONICENI 4 

5 nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu-L cu-
nosc pe Dumnezeu. 

• 

1 TESALONICENI 5 

9 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să 
căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 
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• 

23 Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe de-
plin; și: duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, să 
fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nos-
tru Isus Hristos. 

• 

24 Cel ce v-a chemat este credincios, și va face lucrul 
acesta. 

• 

  



 

  



143 

15 

A DOUA EPISTOLĂ                 
A LUI PAVEL CĂTRE             

TESALONICENI 
 

2 TESALONICENI 1 

11 De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dum-
nezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea 
Lui, și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de 
bunătate, și orice lucrare izvorâtă din credință, 

• 

2 TESALONICENI 2 

11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare 
de rătăcire, ca să creadă o minciună: 

• 
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12 pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au gă-
sit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. 

• 

13 Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să Îi 
mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de 
la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfin-
țirea Duhului și credința adevărului. 

• 

14 Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca 
să căpătați slava Domnului nostru Isus Hristos. 
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• 
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16 

PRIMA EPISTOLĂ A LUI         
PAVEL CĂTRE TIMOTEI 

 

1 TIMOTEI 1 

15 O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvân-
tul, care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să îi mân-
tuiască pe cei păcătoși” dintre care cel dintâi sunt eu. 

• 

1 TIMOTEI 2 

4 care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină 
la cunoștința adevărului. 

• 
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5 Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mij-
locitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, 

• 

6 care S-a dat pe Sine Însuși, ca preț de răscumpărare 
pentru toți: faptul acesta trebuia adeverit la vremea 
cuvenită, 

• 

1 TIMOTEI 4 

10 Noi muncim, într-adevăr, și ne luptăm, pentru că 
ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este 
Mântuitorul tuturor oamenilor, și mai ales al celor cre-
dincioși. 

• 
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1 TIMOTEI 6 

12 Luptă-te lupta cea bună a credinței; apucă viața 
veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut 
acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. 

• 
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A DOUA EPISTOLĂ A LUI         
PAVEL CĂTRE TIMOTEI 

 

2 TIMOTEI 1 

9 El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pen-
tru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul 
care ne-a fost dat în Hristos Isus înainte de veșnicii, 

• 

• 
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2 TIMOTEI 2 

10 De aceea, rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei 
să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împre-
ună cu slava veșnică. 

• 

25 să îi îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea 
că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cu-
noștința adevărului; 

• 

• 
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26 și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa dia-
volului, de care au fost prinși ca să-i facă voia. 

• 

• 

2 TIMOTEI 4 

18 Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, și mă va 
mântui, ca să intru în Împărăția Lui cerească. A Lui să 
fie slava în vecii vecilor! Amin. 

• 
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EPISTOLA LUI                         
PAVEL CĂTRE TIT 

 

TIT 1 

1 Pavel, rob [gr. doulos, sclav] al lui Dumnezeu și apos-
tol al lui Isus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui 
Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit 
cu evlavia, 

• 

15 Totul este curat pentru cei curați; dar pentru cei ne-
curați și necredincioși, nimic nu este curat: până și 
mintea și cugetul le sunt spurcate. 

• 

 



HARUL SUVERAN ÎN NOUL TESTAMENT  |  MURRELL 

156 

TIT 2 

14 El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răs-
cumpere din orice fărădelege, și să-Și curețe un norod 
care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 

• 

TIT 3 

3 Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, 
rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind 
în răutate și în pizmă, vrednici să fim urâți și urându-ne 
unii pe alții. 

• 

5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în 
neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naș-
terii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, 

• 

• 
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• 

6 pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus 
Hristos, Mântuitorul nostru; 

• 

  



 

 
  



159 

19 

EPISTOLA                                      
CĂTRE EVREI 

 

EVREI 2 

9 Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puțină vreme 
mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încu-
nunat cu slavă și cu cinste” din pricina morții pe care a 
suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să 
guste moartea pentru toți. 

• 

10 Se cuvenea, într-adevăr, ca Acela pentru care și 
prin care sunt toate, și care voia să îi ducă pe mulți fii 
la slavă, să desăvârșească, prin suferințe, pe Căpete-
nia mântuirii lor. 
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• 

13 Și iarăși: „Îmi voi pune încrederea în El”. Și în alt loc: 
„Iată-Mă, Eu și copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!” 

• 

17 Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în 
toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile 
cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de în-
credere, ca să facă ispășire [gr. hilaskomai, a ispăși] 
pentru păcatele norodului. 

• 

• 

EVREI 3 

1 De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea 
cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și Marele 
Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, 

• 
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EVREI 6 

6 Și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți 
iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei Îl răstignesc din 
nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu, și-L dau să fie 
batjocorit. 

• 

17 De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să le dove-
dească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței 
nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; 

• 

EVREI 9 

12 și a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul preas-
fânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele 
Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. 
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• 

• 

14 cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul 
cel veșnic S-a adus pe Sine Însuși jertfă fără pată lui 
Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele 
moarte, ca să Îi slujiți Dumnezeului cel viu! 

• 

15 Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legă-
mânt nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscum-
părarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, 
cei ce au fost chemați, să capete veșnica moștenire, 
care le-a fost făgăduită. 
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• 

• 

• 

28 tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură 
dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua 
oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea 
celor ce-L așteaptă. 

• 
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EVREI 10 

14 Căci printr-o singură jertfă El i-a făcut desăvârșiți 
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. 

• 

26 Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cu-
noștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru 
păcate, 

• 

EVREI 12 

28 Fiindcă am primit, deci, o Împărăție care nu se poate 
clătina, să ne arătăm mulțumitori, și să Îi aducem astfel 
lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică; 

• 

EVREI 13 

12 De aceea și Isus, ca să sfințească norodul cu însuși 
sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. 
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• 
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EPISTOLA                               
SOBORNICEASCĂ                    

A LUI IACOV 
 

IACOV 1 

17 orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de 
sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este 
nici schimbare, nici umbră de mutare. 

• 

18 El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul ade-
vărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. 

• 
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• 

IACOV 2 

5 Ascultați, preaiubiții mei frați: n-a ales Dumnezeu pe 
cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă 
bogați în credință și moștenitori ai Împărăției pe care 
le-a făgăduit-o celor ce-L iubesc? 

• 

IACOV 3 

2 Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva 
în vorbire, este un om desăvârșit, și poate să-și țină în 
frâu tot trupul. 

• 

8 dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un 
rău, care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de 
moarte. 
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• 
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ÎNTÂIA EPISTOLĂ                  
SOBORNICEASCĂ                        

A LUI PETRU 
 

1 PETRU 1 

2 după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin 
sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea 
cu sângele lui Isus Hristos: Harul și pacea să vă fie în-
mulțite! 

• 

• 
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• 

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nos-
tru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-
a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, 
la o nădejde vie, 

• 

• 

4 și la o moștenire nestricăcioasă, și neîntinată, și care 
nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. 

• 

5 Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin cre-
dință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vre-
murile de apoi! 

• 
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13 De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți 
treji, și puneți-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi 
adus, la arătarea [apokalupsis, descoperirea] lui Isus 
Hristos. 

• 

15 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi 
sfinți în toată purtarea voastră. 

• 

23 fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță, 
care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care ră-
mâne în veac. 

• 
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1 PETRU 2 

8 și o piatră de poticnire, și o stâncă de cădere. Ei se 
lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, și la 
aceasta sunt rânduiți. [Isaia 8:14]. 

• 

• 

9 Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împără-
tească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și 
l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minu-
nate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa 
minunată; 

• 

• 

• 
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12 Să aveți o purtare bună în mijlocul Neamurilor, pen-
tru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători 
de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să Îl 
slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. 

• 

24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, 
pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pen-
tru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. 

• 

• 

1 PETRU 3 

18 Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru pă-
cate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne 
aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost 
înviat în duh, 
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• 

1 PETRU 5 

10 Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos 
Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină 
vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și 
vă va face neclintiți. 

• 

• 
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A DOUA EPISTOLĂ               
SOBORNICEASCĂ                           

A LUI PETRU 
 

2 PETRU 1 

3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește 
viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat 
prin slava și puterea Lui, 

• 

10 De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă în-
tăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți 
lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. 

• 



HARUL SUVERAN ÎN NOUL TESTAMENT  |  MURRELL 

178 

2 PETRU 2 

1 În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între 
voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș 
erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul [lit. des-
poteen, Dumnezeu Tatăl], care i-a răscumpărat [lit. 
agorásanta, a deține], și vor face să cadă asupra lor o 
pierzare năprasnică. 

• 

2 PETRU 3 

9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum 
cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și do-
rește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. 
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• 
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ÎNTÂIA EPISTOLĂ                      
A LUI IOAN 

 

1 IOAN 1 

7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este 
în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus 
Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. 

• 

8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și 
adevărul nu este în noi. 

• 



HARUL SUVERAN ÎN NOUL TESTAMENT  |  MURRELL 

182 

10 Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și 
Cuvântul Lui nu este în noi. 

• 

1 IOAN 2 

2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și 
nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 

• 
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19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai 
noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu 
noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai 
noștri. 

• 

25 Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: 
viața veșnică 

• 

1 IOAN 3 

9 Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, 
pentru că sămânța Lui rămâne în el; și nu poate păcă-
tui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 

• 

10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii 
Diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este 
de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său. 

• 
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1 IOAN 4 

14 Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl L-a trimis pe 
Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. 

• 

1 IOAN 5 

1 Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din 
Dumnezeu; Și oricine Îl iubește pe Cel ce L-a născut, îl 
iubește și pe cel născut din El. 

• 

4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biru-
iește lumea; și ceea ce câștigă biruință asupra lumii, 
este credința noastră. 

• 

• 

10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea 
aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu, Îl face min-
cinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o 
Dumnezeu despre Fiul Său. 
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• 

11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat vi-
ața veșnică, și această viață este în Fiul Său. 

• 

12 Cine are pe Fiul, are viața; cine n-are pe Fiul lui 
Dumnezeu, n-are viața. 

• 

13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care cre-
deți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veș-
nică. 

• 

18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu, nu pă-
cătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește, și cel 
rău nu se atinge de el. 

• 

19 Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea 
zace în cel rău. 
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• 

20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit, și ne-a dat price-
pere să Îl cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi 
Suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, 
Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat 

• 

• 
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A DOUA EPISTOLĂ                     
A LUI IOAN 

 

2 IOAN 1 

13 Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin. 

• 
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EPISTOLA LUI IUDA 
 

IUDA 1 

1 Iuda, rob al lui Isus Hristos, și fratele lui Iacov, către 
cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl, și păs-
trați pentru Isus Hristos: 

• 

• 
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4. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de 
mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care 
schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, și Îl 
tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Isus 
Hristos. 

• 

5 Vreau să vă aduc aminte, cu toate că știți odată pen-
tru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce 
a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a 
nimicit pe cei ce n-au crezut. 

24 Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice 
cădere, și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini 
de bucurie înaintea slavei Sale, 

• 

25 a singurului Dumnezeu, mântuitorul nostru, prin 
Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, pu-
tere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în 
veci. Amin.  
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APOCALIPSA                          
LUI IOAN 

 

APOCALIPSA 5 

9 Și cântau o cântare nouă, și ziceau: „Vrednic ești Tu 
să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat, și 
ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oa-
meni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod 
și de orice neam. 

• 

APOCALIPSA 7 

14 „Doamne”, i-am răspuns eu, „Tu știi”. Și el mi-a zis: 
„Aceștia vin din necazul cel mare; ei și-au spălat hai-
nele, și le-au albit în sângele Mielului”. 

• 
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APOCALIPSA 13 

8 Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia 
al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în 
cartea vieții Mielului, care a fost junghiat. 

• 

APOCALIPSA 17 

8 Fiara pe care ai văzut-o, era, și nu mai este. Ea are să 
se ridice din Adânc, și are să se ducă la pierzare. Și lo-
cuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de 
la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când 
vor vedea că fiara era, nu mai este, și va veni. 

•  



193 

 
 

NOTE FINALE 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 
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MAGNA GRATIA 
Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își                

concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin litera-

tură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bi-

sericilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la                     

binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lucruri, 

după cum urmează: 

1) Recomandă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org și 

află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele 

peste 250 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini 

din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pa-

gina noastră de Facebook la www.facebook.com/MagnaGratia-

Romania și prin a te abona pe website, așa încât să fii anunțat 

când publicăm noi resurse. 

4) Spune și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lu-

crare. Donațiile se pot face online, www.magnagratia.org/dona-

tii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la                                          

contact@magnagratia.org. Mulțumim! 
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