
Carele din Biblie 
Chariots of the Bible 

2 Cor. 2:14-17 



1. Carul demnităţii 
Chariot of dignity 

Geneza 41:43 
L-a suit în carul care venea după al lui, şi strigau 
înaintea lui: În genunchi! Astfel i-a dat Faraon 

stăpânire peste toată ţara Egiptului. 



2. Carul dărniciei 
Chariot of generosity 

Numeri 7:3 
Ei şi-au adus ca dar înaintea Domnului: şase care acoperite 

şi doisprezece boi. 



3. Carul împietririi 
Chariot of hardness 

Exodul 14:6 
Faraon şi-a pregătit carul de război, şi şi-a luat oamenii de război cu el. 



4. Carul jumătăţilor de măsură 
Chariot of half measures 

2 Împăraţi 5:9,18 
9. Naaman a venit cu caii şi cu carul lui, şi s-a oprit la poarta casei 

lui Elisei.  
  

18. Iată totuşi ce rog pe Domnul să ierte robului tău: când 
stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo şi se 
sprijineşte pe mâna mea, mă închin şi eu în casa lui Rimon; să 

ierte Domnul pe robul tău, când mă voi închina în casa lui Rimon! 
 

 



5. Carul ascultării de porunca Domnului 
Obedience to the commandment of the Lord 

Fapte 8:28 
Se întorcea de acolo, şi sedea în carul lui, şi citea pe proorocul Isaia. 

 



6. Carul Lui de biruinţă în Hristos 
Chariot of triumph in Christ 

2 Corinteni 2:14 
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu 

carul Lui de biruinţă în Hristos 



1. Carul demnităţii - Chariot of dignity 
 

2.  Carul dărniciei - Chariot of generosity 
 

3. Carul împietririi - Chariot of hardness 
 

4. Carul jumătăţilor de măsură - Chariot of half measures 
 

5. Carul ascultării de porunca Domnului 
Obedience to the commandment of the Lord 
 

6. Carul Lui de biruinţă în Hristos 
Chariot of triumph in Christ 

1 Corinteni 15:57 
Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruinţă prin Domnul nostru Isus Hristos! 
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