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Prefață

Concordanța biblică este o lucrare care reunește în ordine alfabetică toate 
cuvintele din Biblie, dacă dispunem de o lucrare de tip enciclopedic, cum se prezintă 
și lucrarea de față, sau se poate limita doar la o parte din Biblie, cum ar fi spre 
exemplu o concordanță la cărțile Primului Testament, ori numai la Testamentul cel 
Nou. Concordanța ne ajută să identificăm pentru fiecare din aceste cuvinte 
referințele pasajelor biblice în care sunt utilizate cu câte o scurtă citare a 
contextului din care este desprinsă. În spațiul creștin apusean unde studiile biblice 
au ocupat un loc foarte generos în cercetarea teologică, mai cu seamă după 
înființarea marilor universități, prima concordanță biblică a apărut începând cu 
secolul al XIII-lea. Este vorba de lucrarea călugărului Dominican Hugues de Saint-
Cherau. Pe primul loc însă pentru cercetarea biblică o concordanță realizată de pe 
suportul ebraic este cea a lui Mandelkern cu titlul „Veteris Testamenti concordantiae 
hebraicae atque chaldaicae” apărută la Berlin în 1925. A fost foarte bine receptată 
în spațiul teologiei biblice și ca urmare s-a republicat în trei ediții. Totuși drept 
reper pentru studiul biblic ebraic s-a impus concordanța lui Gerhard Lissowsky 
publicată în 1958 și republicată în 1966, iar cea mai recentă este cea a lui A. Even 
Shoshan (Ierusalim 1977-1980).

N-au lipsit desigur nici concordanțele biblice pentru cercetarea biblică 
privind textul sacru al Septuagintei, atât pentru Primul cât și, în mod firesc, pentru 
cărțile Noului Testament. O amintim pe cea mai recentă a lui K. Aland (Berlin 1980 
sub semnăturile lui H. Backman și W.A. Slaby).

Nu putem trece cu vederea nici versiunile ce se focusează pe textul latin al 
Vulgatei Fericitului Ieronim realizată, cum este și firesc, în limba latină cu titlul: 
„Novae concordantiae bibliorum sacrorum iuxta Vulgatum versione critice editam”, 
apărută la Stuttgart, 1977. În limba engleză a fost publicată una sub semnătura lui C. 
Morrison intitulată: „An Analytical Concordance to the Revised Standard Version of 
the New Testament”, apărută la Philadelphia în 1979.

De asemenea se impune să amintim că n-au lipsit nici instrumentele de lucru 
în domeniu pentru cercetătorii teologiei biblice de limbă franceză, cum ar fi 
„Concordance de la Bible de Jerusalem”, 1982. Scopul tuturor lucrărilor de acest 
gen, mai sus menționate, cu toate că au avut ca prim obiectiv crearea de solide 
instrumente de lucru pentru cercetătorii biblici și pentru domeniul teologic în 
general, ele au contribuit din plin și contribuie încă și la ameliorarea misiunii în 
afara granițelor creștine ale Europei. 
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Altfel spus apariția lor este legată direct de apariția marilor universități apusene și 
de întreprinderea misiunilor religioase din lumea pe care au cucerit-o unele țări din 
Apus procedând la convertiri masive în lumea păgână precum și în cea arabo-
musulmană. În spațiul românesc modeste lucrări de acest gen încep să apară abia la 
sfârșitul secolului al XIX-lea. Prima încercare este cea semnată de Constantin 
Chiricescu și Constantin Nazarie cu titlul: „Călăuza predicatorului”. După cum se 
vede chiar din titlu este o lucrare de mici dimensiuni și pretenții fiindcă s-a dorit a fi 
doar un instrument de lucru pentru preoți la întocmirea predicilor și catehezelor din 
duminici și sărbători. Lucrarea a fost publicată mai întâi la București în 1902 și 
retipărită la Mănăstirea Neamț în editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași 
2000, cu mici revizuiri și completări prin osteneala preoților Vasile Dogaru și 
Nicolae Dorneanu. Lucrarea se extinde pe un număr de 523 pagini format mic.

O altă lucrare de acest gen extinsă pe un spațiu foarte generos, de 1596 
pagini, este cea cu titlul: „Concordanță Biblică și Dicționar de nume Biblice” 
semnată de pastorul Florin Ilie. Aceasta a fost realizată cu sprijinul „Societății 
Biblice din România” tipărită la Oradea, Editura Metanoia, 2006. Dată fiind 
extensiunea și explicarea celor mai importante nume de personalități biblice, lucrarea 
se prezintă ca un excelent instrument de lucru pentru bibliști fiind foarte bine 
receptată de către cei interesați.

Lucrarea de față intitulată „Concordanță biblică” realizată prin osteneala 
Preotului dr. Ioan Puiul din orașul Rădăuți, care din păcate n-a reușit să-și vadă 
opera publicată fiindcă s-a mutat la Domnul, în 14 septembrie 1967, se extinde pe un 
spațiu de 724 pagini format A4. În paginile premergătoare lucrării, un ostenitor din 
partea autorului are meritul de a-și fi asumat greaua povară a revizuirii integrale a 
voluminoasei lucrări rămasă într-o formă brută de la autor, respectiv a itemilor cu 
trimiterile de rigoare și aducerea la zi a unor expresii și chiar a limbajului, acolo 
unde s-a impus cu stringență. Cel care a verificat materialul prezentei lucrări 
demonstrează, fără tăgadă, că este un profesionist al condeiului și un fiu devotat al 
Bisericii Ortodoxe. Revizuirea imensului material extins, așa cum subliniam, pe un 
număr de 724 pagini, a necesitat într-adevăr un mare efort. Chiar dacă mijloacele 
tehnice actuale ne ajută enorm la organizarea după voie a materialului, a necesitat 
un efort uriaș din partea celui care l-a revizut. Să nu se uite că autorul nu dispunea la 
vremea lui de mijloacele tehnicii moderne ale scrisului încât lucrarea se recomandă 
de la sine ca fiind una de excepție. Meritul incontestabil al celui care a revizuit 
materialul mai constă și în aceea că, spre deosebire de alte lucrări de gen realizate în 
limba română, pentru simplificarea utilizării sale realizatorul sau corectorul a atașat 
pe un număr de zece pagini un indice alfabetic cu trimiteri la paginile unde se pot 
regăsi termenii. 
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Recomandăm tipărirea lucrării, nu doar pentru a pune în valoare munca 
îndelungată secondată de o reală acrivie științifică a unui om dedicat misiunii și 
dorinței de a implementa cât mai mult cunoștințele biblice printre tinerii studioși, dar 
și pentru că poate fi destul de utilă tuturor credincioșilor însetați de cuvântul lui 
Dumnezeu. 

       Prof. dr. Petre Semen
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Cuvânt introductiv 

În timpul activităţii mele de inspector misionar al Sf. Mitropolii a Bucovinei (1925-
1935) m-am străduit să-mi adâncesc cunoştinţele în Sf. Scriptură, spre a folosi textele biblice 
cele mai potrivite întru lămurirea şi combaterea învăţăturii rătăcite a sectelor neoprotestante 
din această „lature de ţară” a scumpei noastre Patrii. 

Paralel cu aceasta am încercat să alcătuiesc şi un manual de Concordanţă biblică în 
limba română, fiindcă cele vechi erau demult epuizate. 

În scopul acesta am luat ca bază două exemplare germane de Concordanţă biblică. 
În special m-am ghidat după lucrarea Stuttgarter Biblisches Nachschlagwerk, Anhang zur 
Stuttgarter Jubiläumsbibel mit erklärenden Anmerkungen, din 1931, deoarece aceasta 
cuprinde textele cele mai uzitate şi mai des întrebuinţate. Am prelucrat-o şi totodată am 
completat-o cu alte texte biblice potrivite, pe care le-am cultes din tratate teologice de 
specialitate, precum şi din studiile publicate în revistele bisericeşti din ţară. 

Lucrarea aceasta urma să fie ajustată cu un mic compendiu de chestiuni de 
introducere în cărţile Sfintei Scripturi. 
 Cum însă între timp golul semnalat mai sus s-a umplut prin apariţia altei 
Concordanţe biblice, tipărirea prezentei lucrări va aştepta un prilej mai favorabil. 

 Autorul 
Rădăuţi, Înălţarea s. Cruci 1956 
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ABREVIAŢIUNI 

La citarea textelor biblice ne-am orientat după ordinea în care cărţile ambelor 
Testamente sunt înşirate în Biblia editată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti 1936. Am folosit următoarele prescurtări: 

1 Moise   în loc de Geneza şi Facerea 
2 Moise  "    "    "  Exodul sau Eşirea 
3 Moise  "    "    "  Leviticul 
4 Moise  "    "    "  Numerile 
5 Moise  "    "    "  Deuteronomul sau A doua Lege 
Ios. "    "    "  Iosua 
Jud.  "    "    "  Judecătorii 
1 - 4 Regi "    "    "  Cartea 1, 2, 3, 4 a Regilor 

 1 şi 2 Cronici "    "    "  1 şi 2 Carte a Cronicilor sau  
Paralipomena 

Ps. "    "    "  Psaltirea sau Cartea psalmilor 
Ecles. "    "    "  Eclesiastul 
Cânt. "    "    "  Cântarea cântărilor 
Isa. "    "    "  Isaia 
Ier. "    "    "  Ieremia 



vi

Ez. "    "    "  Iezechil 
Dan. "    "    "  Daniil 
Mih. "    "    "  Miheia 
Avac. "    "    "  Avacum 
Zah. "    "    "  Zaharia 
Mal. "    "    "  Maleahi 

 Înţelep. "    "    "  Înţelepciunea lui Solomon 
Macab. "    "    "  Macabei 
Mt. "    "    " Matei 
Mc. "    "    "  Marcu 
Lc. "    "    "  Luca 
Io. "    "    "  Ioan 
F. A. "    "    "  Faptele Apostolilor 
Rom. "    "    "  Epistola către Romani 
1 sau 2 Cor. "    "    "  Epistola 1 sau 2 către Corinteni 
Gal. "    "    "  Epistola către Galateni 
Efes. "    "    "  Epistola către Efeseni 
Fil. "    "    "  Epistola către Filipeni 
Col. "    "    "  Epistola către Coloseni 
1 sau 2 Tes. "    "    "  Epistola 1 sau 2 Tesalonicieni 
1 sau 2 Tim. "    "    "  Epistola 1 sau 2 Timotei 
Filim. "    "    "  Epistola către Filimon 
1, 2, 3 Io. "    "    "  Epistola 1, 2, 3 a lui Ioan 
Apoc. "    "    "  Apocalipsa resp. Apocalipsul 



xviii 
 

 

 

 

 

 Concordanța Biblică îngrijită de d-na. prof. Liliana Gherman, enoriașă a Parohiei 

„Buna Vestire” din Municipiul Iași, apare în anul în care actuala biserică a parohiei 

împlinește 200 de ani de la sfințire. Pr. Paroh Mihai-Iulian Necula a ținut legătura cu d-na 

profesor pe parcursul redactării și s-a implicat în demersurile privitoare la publicare și la 

lansare. 



 1

A 
 
A şi Ω   
Apoc.   1,8  Eu sunt Alfa şi Omega. 21,6; 22,13. 
 
Aaron   
2 Moise   4,14  (Domnul) a zis: N-ai tu oare pe fratele tău Aaron, levitul? 
         27  Atunci a zis Domnul către Aaron. 28. 
   17,12  iar Aaron şi Or îi sprijineau mâinile (lui Moise)  
4 Moise   3, 1-2  şi iată numele fiilor lui Aaron: Nadab /.../, Abiud, Eleazar şi Itamar. 26,60. 
Ps.   76,19  Povăţuit-ai /.../ pe poporul Tău, prin mâna lui Moise şi a lui Aaron. 
        104,26  Dar a trimis pe Moise, sluga Sa, şi pe Aaron, alesul Său 
        113,18  Casa lui Aaron nădăjduieşte în Domnul 
  132,2  ca mirul ce s-a turnat pe barba lui Aaron 
Mih.   6,4  Eu sunt Cel ce /.../ ţi-am trimis înainte pe Moise, pe Aaron şi pe Miriam! 
Evrei   7,11  ce nevoie mai era să se ridice un alt preot /.../ nu /.../ după rânduiala lui  
    Aaron? 
 
Abadon   
Apoc.   9,11  îngerul adâncului, al cărui nume, în evreieşte,  este Abadon 
 
Abba   
Mc.   14,36  Şi zicea: Abba (Părinte), toate sunt Ţie cu putinţă 
Rom.   8,15  aţi primit spiritul înfierii, prin care strigăm: Abba! (Părinte!). Gal. 4,6. 
 
a abate   
4 Moise   14,43  veţi cădea de sabie, pentru că v-aţi abătut de la Domnul  
                32,15  Dacă vă veţi abate de la El, iarăşi va lăsa pe Israil în pustie 
5 Moise   11,16  să nu vă abateţi, nici /.../ să slujiţi altor dumnezei şi să vă închinaţi lor. 
Iosua   11,15  nu s-a abătut /.../ nici de la un cuvânt din câte poruncise Domnul lui Moise.  
  22,18  Şi iată astăzi voi vă abateţi de la Domnul! 
         23  De am făcut noi jertfelnicul, ca să ne abatem de la Domnul, Dumnezeul  
    nostru /.../ atunci să ne pedepsească însuşi Domnul! 
Jud.   2,17  uşor se abăteau de la calea pe care umblaseră părinţii lor 
1 Regi   15,10  Îmi pare rău că am pus pe Saul rege, căci el s-a abătut de la Mine 
4 Regi   18,6  Căci s-a lipit el de Domnul şi nu s-a abătut de la El 
Iov   23,11  am păzit calea Lui şi nu m-am abătut din ea. 
Ps.   13,3  Dar iată toţi s-au abătut /.../ toţi netrebnici s-au făcut 
        43,20  paşii noştri nu s-au abătut de la calea Ta 
        118,10  nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale! 
                      37  Abate ochii mei de la deşertăciuni /.../! 
                      51  Cei mândri m-au batjocorit /.../ dar de la legea Ta nu m-au abătut. 102. 
        124,5  Iar pe cei ce se abat la căi strâmbe pedepsi-i-va Domnul 
Ez.   3,20  când un drept se va abate de la dreptatea sa... 
  18,24  Dar şi dreptul, dacă se va abate de la dreptatea sa /.../ fi-va el oare viu? 
 
abatere   
Ier.   14,7  Mare este abaterea noastră şi am păcătuit înaintea Ta. 
 
Abesalom   
2 Regi   14,25  În tot Israilul nu era bărbat aşa de frumos ca Abesalom. 3 Regi 1,6. 
 
abur  
1 Moise   2,6  Ci numai abur ieşea din pământ 
Iacov   4,14  Abur sunteţi care se arată o clipită şi după aceea piere. 
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ac   
Mt.   19,24  mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un bogat  
    întru împărăţia cerurilor. 
 
acel, aceea  
Ps.   19,8  Aceia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi /.../ ne ţinem pe picioarele noastre. 
Mt.   7,22  Mulţi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am 

profeţit /.../? 
         23,23  pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi. 
Lc.   10,12  în ziua aceea mai uşor va fi Sodomei, decât acelui oraş. 
        18,14  Zic vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat, la casa sa, decât acela. 
        20,35  Dar cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela /.../ nici nu se  
    însoară, nici nu se mărită. 
1 Cor.   9,25  Şi aceia - ca să ia o cunună care se veştejeşte.  
Evrei   12,25  Căci dacă aceia n-au scăpat de pedeapsă /.../ cu atât mai vârtos noi 
 
acoperământ, acoperiş   
2 Regi   11,2  David /.../ preumblându-se pe acoperişul casei domneşti a văzut /.../ o femeie  
    scăldându-se 
Ps.  90,1  Cel ce locuieşti sub acoperământul Celui Preaînalt 
      128,6  Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de smulgere 
Ier.   19,13  pe acoperişul tuturor caselor s-aduce tămâie întregii oştiri cereşti 
Sofonie   1,5  (voi distruge) pe toţi cei ce se închină pe acoperişuri oştirii cerului 
Mt.   8,8  Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu 
1 Petru   2,16  Trăiţi ca oameni liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ  
    al vicleniei 
 
a acoperi   
1 Moise   7,19  a sporit apa pe pământ /.../ încât a acoperit toţi munţii cei înalţi 
2 Moise   3,6  Şi şi-a acoperit Moise faţa sa, că se temea să privească pe Dumnezeu. 
                14,28  Iar apele s-au tras la loc şi au acoperit carele şi călăreţii întregii oştiri 
  15,5  Adâncul le-a acoperit 
  25,20  Heruvimii /.../ să fie cu aripile întinse /.../ acoperind /.../ capacul 
  34,33   Moise /.../ şi-a acoperit faţa cu un văl. 
3 Regi   19,13  Auzind aceasta Ilie şi-a acoperit faţa cu mantia lui 
Ps.   31,1  Ferice de acela /.../ ale căruia păcate i s-au acoperit! 
       103,9  (apele) nici se vor întoarce, ca să acopere pământul. 
Pilde   10,12  Ura scorneşte sfadă, iar dragostea acoperă toate cusururile. 
Isa.   6,2  Serafimii /.../ fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele 
        25,7  El va da la o parte /.../ perdeaua care acoperă toate neamurile. 
       60,2  Căci iată întunericul acoperă pământul 
Osie   10,8  Atunci vor grăi către munţi: Acoperiţi-ne! 
Lc.  23,30  Atunci vor începe să spună /.../ dealurilor: Acoperiţi-ne pe noi. 
Iacov  5,20  cel ce a întors pe păcătos /.../ îşi va mântui sufletul din moarte şi va acoperi  
    mulţime de păcate. 
1 Petru  4,8  dragostea acoperă mulţime de păcate. 
   
acum   
Mt.  21,19  de acum înainte să nu se mai facă rod din tine în veac! 
  23,39  de acum nu Mă veţi mai vedea, până când nu veţi zice: Binecuvântat este... 
  26,65  Iată acum aţi auzit de hula Lui. 
Mc.  14,25  de acum nu voi mai bea din rodul viţei până /.../ îl voi bea nou, întru  
    împărăţia lui Dumnezeu. 
Lc.  1,48  Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. 
  5,10  De acum înainte vei fi pescar de oameni. 
Io.  1,52  de acum veţi vedea cerul deschizându-se 
  4,23  Dar vine ceasul şi acum este. 5,25. 
  5,17  Tatăl Meu până acum lucrează; lucrez şi Eu. 
  12,27  Acum sufletul Meu e turburat 
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       31  Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul acestei lumi va fi gonit  
    afară.  
  13,7  Ceea ce fac Eu, tu nu înţelegi acum, dar vei înţelege după aceasta. 
       19  Vă spun vouă de acum - mai înainte ca să fie – ca să credeţi 
  16,12  Încă multe am a zice vouă, dar acum nu puteţi să le purtaţi. 
       24  Până acum, n-aţi cerut nimic, în numele Meu 
F.A.  18,6  De acum nainte mă voi duce la păgâni. 
Rom.  6,21  Deci ce roadă aveaţi atunci? Roade de care acum vă e ruşine 
  13,11  căci acum este ceasul să vă treziţi din somn, deoarece acum mântuirea este  
    mai aproape de noi 
1 Cor.  13,12  Acum vedem ca prin oglindă /.../ atunci, însă, faţă către faţă 
       12  acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin 
2 Cor.  5,16  chiar dacă am cunoscut pe Hristos după trup, acum nu-L mai cunoaştem. 
  6,2  iată acum vreme priicioasă, iată acum ziua mântuirii. 
Gal.  2,20  Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu 
2 Tes.  2,7  taina fărădelegii se şi înfiripează, numai că este unul care o ţine acum pe loc 
2 Tim.  1,10  Iar acum s-a dat pe faţă prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus 
1 Petru  1,6  măcar că acum /.../ sunteţi întristaţi câtva timp 
1 Io.  4,3  Antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume. 
 
Adam   
1 Moise  3,8  s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu  
     9  Şi a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam, şi i-a zis: Adame, unde eşti? 
     12  Zis-a Adam: Femeia, care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom 
     22  Iată, Adam s-a făcut ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. 
     24  Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma raiului celui din Eden 
Osie  6,7  Ei, întocmai ca Adam, au călcat legământul Meu, căzut-au de la credinţă. 
Lc.  3,38  fiul lui Set, fiul lui Adam, făptura lui Dumnezeu. 
Rom.  5,14  Ci moartea a domnit de la Adam până la Moise şi peste cei ce nu păcătuiseră 
1 Tim.  2,13  Că Adam s-a zidit întâi, apoi Eva. 
     14  Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de  
    poruncă. 
Iuda  1,14  Dar şi Enoh, al şaptelea de la Adam, a prorocit despre aceştia 
 
a adăuga   
1 Moise  25,8  Avraam, a murit la bătrâneţi adânci /.../ şi s-a adăugat la poporul său. 
5 Moise  4,2  Să nu adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc Eu 
Ecles.  3,14  nimic nu se poate adăuga, nici /.../ micşora /.../ că Dumnezeu lucrează 
Mt.  6,27  Şi cine dintre voi /.../ poate să adauge la statul său un cot? 
     33  Căutaţi mai întâi împărăţia şi dreptatea Lui şi acestea toate se vor adăuga  
    vouă. 
F.A.  2,41  şi în ziua aceea s-au adaos ca la la trei mii de suflete. 
  11,24  Şi s-a adăugat mulţime multă credincioşilor Domnului. 
2 Petru  1,5  adăugaţi la credinţa voastră: fapta bună, iar la fapta bună: cunoştinţa 
Apoc.  22,18  De va mai pune cineva ceva la ele (cuvintele prorociei), Dumnezeu va pune  
    asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta. 
 
a adăpa   
1 Moise  24,14  Ba şi cămilele toate le voi adăpa până se vor sătura 
Ps.  35,8  Din belşugul casei Tale se hrănesc şi-i adăpi din râurile bunătăţii Tale. 
  79,5  cu lacrimi ne adăpi din belşug! 
  103,11  Din ele s-adapă fiarele câmpului 
         13  Tu adăpi munţii din înălţimile Tale 
Pilde  25,21  dacă (vrăjmaşul tău) însetează, adapă-l cu apă. Rom. 12,20. 
Isa.  43,20  Tu ai izvorât apă în pustie /.../ ca să adăpi pe poporul Meu cel ales 
  55,10  până nu adapă pământul şi-l face de răsare şi rodeşte 
Ier.  31,25  Căci voi adăpa sufletul obosit 
Osie  6,3  Căci El nu va veni peste noi /.../ ca o ploaie târzie care adapă pământul. 
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adăpost, a adăposti   
5 Moise  12,10  şi veţi trăi la adăpost de primejdii 
Rut  2,12  Domnul, Dumnezeul lui Israil, la care ai venit, ca să te adăposteşti sub aripile  
    Lui! 
2 Regi  22,3  Adăpostul meu cel tare şi scăparea mea! 
Ps.  26,8  Căci la vreme de necaz mă va adăposti în cortul Său 
  35,7  În umbra aripilor Tale se adăpostesc fiii oamenilor. 56,2. 
  60,4  Fă /.../ să mă adăpostesc în umbra aripilor Tale! 
Isa.  4,6  Fi-va un cort care /.../ să-l adăpostească de vreme rea şi de ploaie. 
  25,4  Fost-ai /.../ adăpost pentru cel ce era în strâmtorare   
 
adânc, a adânci, adâncime   
1 Moise  1,2  Întuneric era deasupra adâncului 
  7,11  în acea zi, s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui mare. 8,2. 
2 Moise  15,5  Adâncul le-a acoperit, în fundul mării ca o piatră s-au pogorât. 
Ps.  32,7  Strânsa grămadă apele mării şi adâncurile le-a pus în vistieriile Sale. 
  35,6  judecăţile Tale-s ca adâncul cel mai mare. 
  41,8  Adânc pe adânc cheamă prin glasul cascadelor Tale 
  67,23  întoarce-voi pe vrăjmaşii tăi din adâncurile mării 
  70,22  scoate-mă din adâncurile pământului! 
  91,5  cugetele Tale, cât de adânci sunt ele! 
  103,6  Cu adâncul ca şi cu un veşmânt l-ai îmbrăcat 
  129,1  Din adâncuri strig către tine, Doamne: Doamne, auzi glasul meu! 
Pilde  8,24  Nu era adâncul atunci când am fost născută 
Isa.  44,27  Şi adâncului i-am zis: Seacă! 
  51,10  Nu eşti Tu oare Cel ce ai secat marea şi apele adâncului celui fără fund /.../? 
Dan.  2,22  El descoperă cele mai adânci şi cele mai ascunse lucruri 
Amos  7,4  El mistui adâncul cel necuprins şi prăpădi şi firea întreagă 
Mih.  7,19  Arunca-vei întru adâncurile mării păcatele lor 
Mt.  18,6  Cine va sminti pe unul dintr-aceştia micii /.../ mai bine ar fi de el să-i atârne  
    cineva de gât o piatră de moară şi să-l afunde în adâncul mării. 
Lc.  6,48  Asemenea este unui om care, zidindu-şi casă, a săpat, a adâncit şi i-a pus  
    temelia în stâncă. 
Rom.  11,33  O, adâncime a bogăţiei şi a înţelepciunii şi a ştiinţei lui Dumnezeu!  
1 Cor.  2,10  Duhul toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu. 
Efes.  3,18  să înţelegeţi împreună cu toţi sfinţii care este /.../ adâncimea şi înălţimea. 
Apoc.  2,24  ca unii care n-au cunoscut adâncurile Satanei 
 
a ademeni   
Pilde  1,10  Fiul meu, de voiesc păcătoşii să te ademenească, nu te învoi 
 
adevăr   
Ps.  11,1  că s-a împuţinat adevărul printre fiii omeneşti! 
  14,2  Cel ce /.../ face dreptate şi grăieşte adevărul în inima sa 
  24,4  Învaţă-mă şi mă povăţuieşte la adevărul Tău, că Tu eşti, Dumnezeule,  
    mântuitorul meu 
  25,3  adevărul Tău mă povăţuieşte. 85,11. 
  30,5  Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeul adevărului! 
  35,5  Doamne, adevărul Tău e pân-la nori 
  36,3  Păzeşte adevărul cât trăieşti pe pământ! 
  42,3  Trimite lumina şi adevărul Tău să mă povăţuiască /.../! 
  50,7  Dar Tu, Cel ce iubeşti adevărul, arată-mi tainele înţelepciunii Tale! 
  84,12  Adevărul din pământ va răsări şi dreptatea din cer va privi. 
  88,14  mila şi adevărul merg înaintea Ta. 60,7. 
  90,4  sub aripile Lui eşti scutit de primejdie, că adevărul Lui este scut şi pavăză. 
  91,2  A vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea 
  110,7  Adevărul şi dreptatea sunt lucrul mâinilor Sale 
  116,2  adevărul Domnului rămâne în veac. 
  118,43  Nu lua de tot cuvântul adevărului din gura mea 
         90  adevărul Tău rămâne din neam în neam 
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         160  Adevărul e temelia cuvintelor Tale 
Pilde  8,7  Cerul gurii mele grăieşte adevărul 
  12,19  Buzele care spun adevărul fi-vor de-a pururi. 17. 
  23,23  Adună adevăr şi nu-l vinde 
Isa.  59,14  adevărul se poticneşte în pieţe 
  65,16  se va binecuvânta de Dumnezeul adevărului 
Dan.  8,12  adevărul a fost aruncat la pământ 
Mt.  6,2  adevăr grăiesc vouă. 5.16; 8,10; 10,15.23.42; 11,11; 13,17; 16,28; 17,20;  
    18,3.13.18; 19,23.28; 21,21.31; 23,36; 24,2.34.47; 25,12.40.45; 26,13. 21.34. 

22,16   Învăţătorule, ştim că eşti omul adevărului şi întru adevăr înveţi calea lui  
  Dumnezeu 

Mc.  3,28  Adevăr grăiesc vouă. 8,12; 12,43; 14,25. 
Lc.  12,37  Adevăr grăiesc vouă  
Io.  1,14  mărire ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de dar şi de adevăr. 
     17  iar darul şi adevărul au fost venit prin Iisus Hristos. 
  3,21  Cine însă lucrează adevărul vine la lumină 
  4,24  Dumnezeu este spirit şi cei ce I se închină cade-se să i se închine în spirit şi  
    în adevăr. 
  8,32  Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. 
     36  dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr. 
     40  căutaţi să mă ucideţi, pe Mine care v-am vorbit adevărul 
     44  (diavolul) cu adevărul nu stă laolaltă pentru că nu este adevăr într-însul. 
  14,6  Iisus răspuns-a lui: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. 
  16,13  Ci când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va învăţa pe voi tot adevărul 
  17,17  Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevăr. 
  18,37  Eu pentru aceasta m-am născut /.../ ca să mărturisesc adevărul. 
       37  Oricine care purcede din adevăr ascultă glasul Meu. 
       38  Ce este adevărul? a întrebat Pilat. 
  19,35  acela ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi. 
F.A.  26,25  Dar Pavel: Nu sunt nebun /.../ ci grăiesc cuvintele adevărului şi ale  
    înţelepciunii. 
Rom.  1,18  nelegiuirea oamenilor care ţin adevărul în robia nedreptăţii. 
  9,1  Spun adevărul în Hristos, nu mint  
1 Cor.  13,6  (Iubirea) Nu se bucură de nedreptate ci se bucură de adevăr. 
2 Cor.  6,7  Întru cuvântul adevărului, întru puterea lui Dumnezeu 
     8  ca amăgitori, deşi iubitori de adevăr. 
  13,8  Împotriva adevărului n-avem nici o putere; avem pentru adevăr. 
Efes.  4,21  aşa cum este adevărul întru Iisus 
     24  Îmbrăcându-vă /.../ în dreptatea şi sfinţenia adevărului. 
     25  lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său 
  5,9  Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr. 
  6,14  Ţineţi-vă bine, deci, având mijlocul vostru încins cu adevărul 
2 Tes.  2,10  fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca să se mântuiască. 
     12  Şi ca să cadă sub osândă toţi cei ce n-au crezut adevărul 
     13  va ales Dumnezeu /.../ întru sfinţirea Duhului şi întru credinţa adevărului 
1 Tim.  2,4  Care voieşte ca toţi oamenii /.../ să vie la cunoştinţa adevărului. 
  3,15  biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie adevărului. 
  4,9  Plin de adevăr este acest cuvânt şi vrednic de toată primirea. 
  6,5  Gâlcevile oamenilor stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr 
Iacov  1,18  ne-a născut prin cuvântul adevărului 
  3,14  nu vă lăudaţi nici minţiţi împotriva adevărului. 
  5,19  dacă vreunul dintre voi va rătăci de la adevăr şi-l va întoarce cineva... 
1 Petru  1,22  ascultând de adevăr, aţi curăţit sufletele voastre 
2 Petru  2,2  din pricina lor calea adevărului va fi hulită. 
1 Io.  1,6  Dacă zicem că avem împărtăşire cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu  
    facem adevărul. 
  2,21  şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr. 
  3,18  Feţii mei, să nu iubim cu vorba /.../ ci cu fapta şi cu adevărul.  
  5,6  şi Duhul este cel ce mărturiseşte, căci Duhul este adevărul. 
2 Io.  1,3  Dar, îndurare, pace fie cu voi /.../ întru adevăr şi întru iubire! 



 6

 
adevărat   
1 Moise  28,16  Domnul e cu adevărat în locul acesta şi eu n-am ştiut! 
3 Regi  8,27  Oare adevărat să fie, că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? 
  17,24  cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta. 
4 Regi  19,17  Adevărat, o Doamne, regii Asiriei au pustiit popoarele şi ţările lor 
Ps.  18,9  judecăţile Domnului sunt adevărate: toate-s deopotrivă drepte. 
Pilde  11,18  cel ce seamănă dreptatea (capătă) o răsplată adevărată. 
  20,6  un prieten adevărat cine-l află? 
Isa.  25,1  punerile Tale la cale din vremi cu adevărat străvechi plinite-au fost. 
  45,15  Cu adevărat Tu eşti Dumnezeu ascuns 
  65,16  cel ce se va jura pe pământ se va jura pe Dumnezeul cel adevărat 
Ier.  3,23  Cu adevărat în deşert ne-am pus nădejdea în dealuri 
     23  cu adevărat, în Domnul, Dumnezeul nostru este mântuirea lui Israil. 
  26,15  căci cu adevărat Domnul m-a trimis la voi să vă spun /.../ toate cuvintele  
    acelea. 
  42,5  Domnul să fie între noi martor credincios şi adevărat 
Dan.  2,45  visul este adevărat şi tâlcuirea lui neîndoielnică. 
  4,34  toate faptele Lui sunt adevărate şi căile Lui drepte 
Zah.  8,16  Să spună omul adevărat aproapelui său 
Mt.  14,33  Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. 
  27,54  Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu era Acesta! 
Lc.  16,11  Dacă, dar, n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa  
    pe cele adevărate? 
  22,59  Cu adevărat şi acesta era cu El, că e, doar, galilean. 
  23,47  Cu adevărat Omul Acesta drept a fost. 
  24,34  Care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat şi s-a arătat lui Simon. 
Io.  1,9  Era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, venind în lume. 
     48  Iată, cu adevărat, israilit întru care nu este vicleşug. 
  4,23  vine ceasul /.../ când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în spirit 
     42  ştim că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii. 
  5,31  De mărturisesc Eu pentru Mine, mărturia Mea nu este adevărată. 
     32  Altul este cel ce mărturiseşte pentru Mine şi ştiu că adevărată este mărturia 
  6,14  Acesta este într-adevăr Prorocul, carele va să vie în lume. 
     32  Tatăl Meu vă va da, din cer, pâinea cea adevărată. 
     55  Căci trupul Meu este adevărată mâncare şi sângele Meu adevărată băutură. 
  7,28  Dar adevărat este Cel ce M-a trimis pe Mine şi pe care voi nu-l ştiţi. 
  8,31  De rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenicii Mei  
  15,1  Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. 
  17,3  Iar viaţa veşnică aceasta este ca să Te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul  
    Dumnezeu, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. 
  19,35  Iar cel ce a văzut a spus ce a văzut şi mărturia lui este adevărată  
  21,24  El este ucenicul care mărturiseşte despre acestea /.../ şi ştim că mărturia lui e  
    adevărată. 
F.A.  12,11  Acum îmi dau seama cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său 
Rom.  3,4  Ci rămână Dumnezeu adevărat în cuvântul Lui 
Fil.  4,8  Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte  
    /.../ la acestea să vă fie gândul. 
1 Tes.  2,13  precum este adevărat cuvântul lui Dumnezeu, carele şi lucrează întru voi 
1 Tim.  1,2  Lui Timotei, adevăratului fiu întru credinţă 
  3,1  E cuvânt prea adevărat. 2 Tim. 2,11; Tit 3,8. 
Evrei  8,2  Slujitor altarului şi cortului celui adevărat 
  10, 22  Să ne apropiem cu inimă adevărată, întru deplinătatea credinţei 
1 Io.  2,5  întru acela, cu adevărat, dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. 
     27  şi învăţătura aceasta adevărată este şi nu este minciună 
  5,20  Fiul lui Dumnezeu /.../ ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaştem pe  
    Dumnezeul cel adevărat 
     20  şi noi suntem în Dumnezeul cel adevărat, adică întru Fiul Său Iisus Hristos 
     20  Acesta este adevăratul Dumnezeu şi viaţa cea de veci. 
Apoc.  3,14  Acestea zice cel ce este Amin, martorul cel credincios şi adevărat 
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  16,7  Doamne, Dumnezeule /.../ adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale! 
  19,9  Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. 
       11  şi iată un cal alb, şi Cel ce şedea pe el se numeşte Credincios şi Adevărat 
 
a adeveri, adeverire   
3 Regi  8,26  fă să se adeverească cuvântul Tău, care l-ai grăit cu robul Tău David 
Lc.  22,59  un altul, adeverind cu putere, a rostit:... 
F.A.  2,22  Iisus Nazarineanul - bărbat adeverit între voi /.../ prin puteri, prin minuni 
Evrei  11,1  Iar credinţa este adeverirea celor nădăjduite 
 
adiere   
3 Regi  19,12  Iar după foc va fi adiere de vânt lin, şi acolo va fi Domnul. 
 
a adormi   
1 Moise  47,30  Când voi adormi ca părinţii mei, mă vei scoate din Egipt  
Ps.  12,4  Luminează-mi ochii, ca să nu adorm somnul morţii! 
Pilde  23,34  Vei fi /.../ ca unul care a adormit pe vârful unui catarg. 
Mt.  25,5  Dar mirele întârziind, aţipiră toate şi adormiră. 
  26,43  Şi din nou venind, îi află pe ei adormiţi, căci ochii lor erau îngreuiaţi. 
  27,52  Mormintele se deschiseră şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi se sculară. 
Lc.  8,23  Dar pe când ei vâsleau, Iisus a adormit. 
Io.  11,11  Lazăr, prietenul nostru, a adormit, şi Mă duc ca să-l deştept. 
F.A.  7,60  Şi grăind (Ştefan) acestea, a adormit. 
1 Cor.  15,6  S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc  
    până astăzi, iar câţiva au adormit 
       18  Şi atunci pierduţi sunt şi cei ce au adormit întru Hristos. 
       20  Hristos a înviat din morţi, fiind pârga învierii celor adormiţi. 
       51  Iată, taină vă spun vouă: nu toţi vom adormi, dar toţi vom fi schimbaţi 
1 Tes.  4,13  Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă 
     14  credem că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, aduce-i-va împreună cu El. 
     15  noi cei vii /.../ nu vom lua înainte celor adormiţi. 
 
a aduce   
1 Moise  24,27  m-a adus Domnul drept la casa fratelui stăpânului meu. 
  27,25  Zis-a Isaac: Adu-mi şi voi mânca din vânatul fiului meu 
2 Moise  19,4  Aţi văzut /.../ cum v-am luat pe aripi de vultur şi v-am adus la Mine. 
  36,5  au spus lui Moise, zicând: Poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru  
    lucrurile ce a poruncit Domnul să se facă. 
Ps.  125,6  Cel ce /.../ semăna plângând, cântând se-ntoarce, aducându-şi snopii săi. 
Ecles.  11,9  să ştii că pentru toate acestea Dumnezeu te va aduce la judecata Sa. 
Isa.  53,7  ca o oaie spre junghiere S-a adus 
  60,9  se adună corăbiile /.../ ca să aducă de departe pe feciorii tăi 
Ez.  34,13  le voi aduna de prin ţări şi le voi aduce în ţara lor. 36,24. 
Zah.  8,8  Şi îi voi aduce pe ei şi vor locui în mijlocul Ierusalimului 
Mal.  3,10  Aduceţi toate zeciuielile în jitniţele mele 
Mt.  19,13  În vremea aceea au adus la El copii 
  25,35  străin am fost şi M-aţi adus la voi 
Mc.  10,13  Şi aduceau la El prunci /.../ dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. 
  11,2  veţi afla un mânz legat /.../ Dezlegaţi-l şi aduceţi-l. 
Io.  15,5  Cine rămâne întru Mine /.../ aduce roadă multă 
       16  v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi 
  21,10  Iisus le-a zis: Aduceţi din peştele pe care l-aţi prins acum. 
F.A.  9,2  de va afla acolo /.../ atât bărbaţi cât şi femei, că sunt pe calea aceasta, legaţi  
    să-i aducă la Ierusalim. 
  16,16  o roabă /.../ care, ghicind, aducea mult câştig stăpânilor ei. 
  17,20  Căci tu aduci la auzul nostru ceva străin; voim deci să ştim ce poate fi  
    aceasta. 
1 Cor.  4,5  Domnul, care va aduce la lumină cele ascunse în întuneric 
1 Tes.  4,14  Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, aduce-i-va împreună cu El 
1 Tim.  6,7  Pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot aşa /.../ nu putem să scoatem ceva  
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    din ea afară 
2 Tim.  1,10  Cel ce a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi nemurirea 
1 Petru  3,18  Hristos a suferit odată moartea /.../ ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu 
 
a (se) aduna (v. a strânge)  
1 Moise  1,9  Şi a zis Dumnezeu: Să se adune apele cele de sub cer la un loc 
2 Moise  23,10  Şase ani să semeni ţarina ta şi să aduni roadele ei 
Jud.  1,7  Şaptezeci de regi /.../ adunau fărămituri sub masa mea 
Rut  2,2  Mă duc în ţarină să adun spice. 3.7.16.17. 
1 Regi  20,38  Băiatul adună săgeţile lui Ionatan şi veni la stăpânul său. 
3 Regi  17,10  o femeie văduvă aduna vreascuri 
  18,19  Trimite /.../ şi adună în muntele Carmel tot Israilul 
Ps.  38,9  Grămădeşte comori şi nu ştie cui le adună. 
  105,47  Mântuieşte-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, şi ne adună de prin popoare 
  146,2  Domnul /.../ va aduna pe cei risipiţi ai poporului Său 
Pilde  10,5  Cel ce adună în timpul verii este fecior prevăzător 
  23,23  Adună adevăr şi nu-l vinde 
Isa.  27,12  în ziua aceea Domnul va aduna roduri de la Eufrat şi până la râul Egiptului
  40,11  El va paşte turma Sa /.../ şi cu braţul Său o va aduna. 
  49,18  toţi se adună, toţi vin la tine. 60,4. 
  56,8  Acestea sunt zisele Domnului care adună pe cei risipiţi ai lui Israil 
       8  La cei adunaţi voi mai aduna şi alţii. 
  62,9  Ci numai cei ce îl vor fi adunat (grâul) îl vor mânca 
Ier.  23,3  Şi voi aduna rămăşiţele turmei mele din toate ţările 
  31,10  Cel ce a împrăştiat pe Israil, Acela îl va şi aduna 
Ez.  28,25  Când voi aduna casa lui Israil... 
  34,13  le voi aduna de prin ţări. 36,24; 39,27.28. 

37,21 voi lua pe fiii lui Israil /.../ îi voi aduna din toate părţile şi-i voi aduce în ţara 
lor 

  39,28  Atunci vor cunoaşte că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor când /.../ iarăşi îi voi  
    aduna în ţara lor 
Ioil  4,2  Aduna-voi toate popoarele /.../ în valea lui Iosafat 
Mt.  3,12  El /.../ va aduna grâul în jitniţă, iar pleava va arde-o cu foc nestins. 
  6,26  păsările cerului /.../ nu adună în hambare 
  12,30  cine nu adună cu Mine: risipeşte. 
  18,20  Că unde sunt doi sau trei, adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi Eu în  
    mijlocul lor.   

23,37  Ierusalime, Ierusalime /.../ de câte ori voit-am să adun pe fiii tăi. Lc. 13,34. 
  24,28  Că oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. 
       31  îngerii /.../ vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi 
  25,24  seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai vânturat. 
       32  Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile   
Io.  4,36  Iar cel ce seceră /.../ adună roadă întru viaţa de veci  
  11,52  ca să-i adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei risipiţi. 
  15,6  ca o mlădiţă ce s-a uscat; şi o adună lumea şi o aruncă în foc şi arde. 
  20,19  iar acolo, unde se adunaseră ucenicii, /.../ a venit Iisus 
F.A.  2,6  s-a adunat mulţimea şi a stat uimită 
  4,26  împăraţii pământului /.../ s-au adunat laolaltă împotriva Domnului 
Rom.  16,5  (Îmbrăţişaţi) Asemenea şi pe cei ce se adună în casa lor. 
1 Cor.  14,26  Când vă adunaţi împreună, unul are o cântare, unul o învăţătură...  
Efes.  1,10  ca toate să le adune iarăşi în Hristos 
Apoc.  19,17  Veniţi şi vă adunaţi la cina Marelui Dumnezeu 
 
adunare   
1 Moise  1,10  iar adunarea apelor a numit-o mări. 
3 Moise  23,2  sărbătorile Domnului, în care se vor face adunările sfinte. 
       35  În ziua întâia va fi adunare sfântă 
       36  în ziua a opta va fi adunare sfântă. 4 Moise 29,35. 
3 Regi  8,65  Şi a sărbătorit Solomon şi sărbătoarea /.../ adunare mare 
Ps.  1,1  Ferice de omul, care /.../ în adunarea hulitorilor n-a şezut 
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     5  Pentru aceasta nu vor putea sta /.../ păcătoşii în adunarea drepţilor. 
  21,24  în adunarea lor (fraţilor mei) Te voi lăuda 
  25,12  în adunări Te voi binecuvânta, Doamne! 67,27. 
  34,18  Şi Te voi slăvi în adunare mare 
  73,2  Adu-ţi aminte de adunarea ce din vechime ţi-ai câştigat-o 
  106,32  Să-L laude în adunarea popoarelor 
  110,1  Cu toată inima mea voi lăuda pe Domnul în adunarea şi în sfatul drepţilor. 
Isa.  1,13  lunile nouă, zilele de odihnă şi adunările de sărbători nu le mai pot suferi.
  4,5  Domnul va veni pe muntele Sionului şi în adunările Sale ca un nor ziua şi ca  
    un fum, iar noaptea ca un foc strălucitor şi ca o văpaie. 
F.A.  5,11  Şi peste toată adunarea credincioşilor /.../ a căzut frică mare. 
  13,43  După ce s-a desfăcut adunarea mulţi din iudei /.../ au mers după Pavel 
  19,39  alte lucruri se vor dezlega în legiuită adunare. 
Evrei  10,25  Fără să părăsim adunarea cea în-de-noi, precum le este obiceiul unora 
  12,23  (v-aţi apropiat) de adunarea celor întâi-născuţi 
Iacov  2,2  dacă va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete... 
 
afară, dinafară 
1 Moise  6,14  smoleşte-o (corabia) cu smoală /.../ pe dinafară. 
  24,31  Intră binecuvântatul Domnului! Pentru ce stai afară? 
  45,1  Iosif /.../ a strigat: Daţi afară de aici pe toţi! 
Pilde  22,13  Cel leneş zice: Afară este un leu  
Isa.  43,11  Eu, Eu sunt Domnul şi nu este mântuitor afară de Mine! 
  44,6  nu este alt Dumnezeu afară de Mine! 8; 45,5. 
  64,3  ochiul n-a văzut un Dumnezeu afară de Tine 
Mt.  8,12  Iar fiii împărăţiei vor merge întru întunericul cel mai din afară. 
  23,25  curăţiţi partea cea din afară a paharului 
       27  semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase 
       28  pe dinafară vă arătaţi oamenilor drepţi 
Mc.  4,11  pentru cei de afară totul se face în pilde. 
  7,18  Nu înţelegeţi că tot ce intră în om, de dinafară, nu poate să-l spurce? 15. 
  12,32  unul este Dumnezeu şi nu este altul afară de El. 
Lc.  13,25  veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă  
Rom.   2,28  Pentru că nu cel ce se arată pe dinafară e iudeu 
  7,8  Căci în afară de lege păcatul este mort. 
1 Cor.   5,12  Căci ce am eu să judec pe cei din afară? 
  6,18  Orice păcat /.../ este în afară de trup. 
2 Cor.  7,5  trupul nostru n-a avut nici o odihnă /.../ din afară lupte, din lăuntru temeri. 
  12,2  dacă a fost afară din trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie 
Efes.  2,12  eraţi, în vremea aceea, în afară de Hristos 
Col.  4,5  Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă cu cei ce sunt afară din Biserică 
1 Tes.  4,12  să umblaţi cuviincios faţă de cei din afară de biserică 
1 Tim.  3,7  Mai trebuie să aibă mărturie bună de la cei de dinafară 
Evrei  4,15  Arhiereu ispitit întru toate, după asemănarea noastră, afară de păcat. 
  13,11  trupurile dobitoacelor /…/ sunt arse afară din tabără. 
       12  Iisus /…/ a pătimit afară din poartă. 
1 Petru  3,3  Podoaba voastră să fie nu cea din afară 
Apoc.  11,2  Iar curtea cea din afara a templului, scoate-o din socoteală şi n-o măsura 
  22,15  Afară câinii şi vrăjitorii 
 
a afierosi 
Iosua  7,1  Acan /.../ a luat din cele afierosite şi s-a aprins mânia Domnului. 11; 22,20. 
1 Regi  15,21  Poporul /…/ a luat cele mai bune din cele afierosite pieirii 
 
a afla (v. a găsi) 
5 Moise  8,2  calea pe care te-a povăţuit Domnul, Dumnezeul tău /.../ ca să afle ce-i în  
    inima ta 
  13,3  vă ispiteşte Domnul, Dumnezeul vostru, ca să afle… 
Jud.  3,4  să se afle de se supun ei (israiliţii) poruncilor Domnului 
1 Regi  3,20  Atunci a aflat tot Israilul /…/ că Samuil s-a învrednicit să fie proroc 
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3 Regi  21,20  Mă aflaşi, duşmane, şi aici! /…/ Te-am aflat, căci te-ai încumetat să  
    săvârşeşti fapte nelegiuite înaintea ochilor Domnului 
4 Regi  19,19  Şi vor afla toate regatele pământului că numai tu /…/ eşti Dumnezeu! 
Ps.  45,10  Opriţi-vă şi aflaţi, că eu sunt Dumnezeu 
  138,23  Cercetează-mă şi află cugetele mele! 
Pilde  1,28  din zori mă vor căuta şi nu mă vor afla. 
  8,35  Cel ce mă află, a aflat viaţa şi dobândeşte bunăvrerea Domnului 
Ecl.  11,1  Aruncă pâinea ta pe apă, căci o vei afla după multe zile. 
Mt.  2,7  Irod /…/ a aflat de la ei (magi) lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. 16. 
  7,7  căutaţi şi veţi afla 
     14  îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.   
  13,46  Şi aflând un mărgăritar de mult preţ /.../ a vândut toate /.../ şi l-a cumpărat.  
  24,46  Fericită este sluga /.../ pe care viind domnul său, o va afla făcând aşa. 
Lc.  2,46  Iar după trei zile L-au aflat în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor 
  12,37  Fericiţi acei servitori, pe care /…/ stăpânul îi va afla veghind. 
  15,24  acest fecior alo meu /.../ era pierdut şi s-a aflat. 
  18,8  Fiul Omului, când va veni, afla-va oare credinţă pe pământ? 
  23,2  Pe Acesta L-am aflat sucind minţile neamului nostru 
Io.  7,34  Căuta-Mă-veţi şi nu Mă veţi afla 
  10,9  şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. 
F.A.  9,2  de va afla acolo pe vreunii /.../ legaţi să-i aducă la Ierusalim. 
  17,23  am aflat şi un altar pe care este scris: Necunoscutului Dumnezeu. 
Apoc.  14,5  Iar în gura lor nu s-a aflat minciună 
 
a (se) afunda 
2 Moise  15,10  Afundatu-s-au ca plumbul în apele cele mari. 
Ps.  68,2  Afundatu-m-am în noroi adânc şi nu am pe ce mă sprijini. 
Mt.  18,6  mai bine ar fi de el /…/ să-l afunde în adâncul mării. 
Lc.  5,7  au umplut amândouă bărcile, de erau gata să se afunde. 
 
a agonisi, agoniseală, agonisire 
Iov  28,18  agonisirea înţelepciunii întrece cu mult pe cea a mărgăritarelor. 
Pilde  16,8  mai degrabă puţin /…/ decât agoniseală multă cu strâmbătate. 
Rom.  2,5  după inima ta nepocăită îţi agoniseşti mânie în ziua mâniei 
Tit  1,11  învăţând pentru agonisită ruşinoasă, cele ce nu se cad. 
 
aguridă 
Isa.  5,2  avea nădejde că va face struguri, dar ea a făcut aguridă. 

4 Pentru ce atunci când nădăjduiam să-mi rodească struguri mi-a rodit 
aguridă?     

Ier.  31,29  Părinţii au mâncat aguridă, iar copiilor li s-au strepezit dinţii 
 
aici 
Ier.  7,4  Aici este biserica Domnului 
Mt.  12,41  şi iată aici mai mult decât Iona. 
       42  şi iată aici mai mult decât Solomon. 
  16,28  sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea  
    pe Fiul Omului viind întru Împărăţia Sa. 
  17,4  Doamne, bine este nouă să fim aici 
  24,23  de vă va zice cineva: iată, Mesia este aici /…/ să nu-l credeţi. 
  26,36  Şedeţi aici, până Mă voi duce colo şi Mă voi ruga. 
       38  Rămâneţi aici şi priveghiaţi împreună cu Mine. 
Lc.  17,21  Şi nici nu vor spune: Iată-o aici sau dincolo (Împărăţia lui Dumnezeu) 
Io.  11,21  Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit 
F.A.  16,28  Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici. 
Gal.  6,17  De aici înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare 
2 Tim.  4,8  De aici încolo, îmi stă înainte cununa dreptăţii 
Apoc.  13,18  Aici stă înţelepciunea. Cine are pricepere: socotească numărul fiarei 
  14,12  Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu 




