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Matei 5:16  Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slă vească 
pe Tatăl vostru, care este în ceruri. 
Matei 5:48  Voi fiţi  dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrşit. 
Matei 6:1  Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi  văzuţi de ei ; altminteri, nu 
veţi avea răsplată dela Tatăl vostru care este în ceruri. 
Matei 6:4  pentruca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi  Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi  va răsplăti.  
Matei 6:6  Ci tu, cînd te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi  uşa, şi  roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi  Tatăl tău, care 
vede în ascuns, îţi  va răsplăti. 
Matei 6:8  Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să -I cereţi voi. 
Matei 6:9  Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ,,Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească -se Numele Tău; 
Matei 6:14  Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi  Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.  
Matei 6:15  Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşeli le lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. 
Matei 6:18  ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi  Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi  
va răsplăti. 
Matei 6:26  Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu samănă, nici nu seceră, şi  nici nu strîng nimic în grînare; şi  totuş Tatăl 
vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sînteţi voi cu mult mai de preţ decît ele?  
Matei 6:32  Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. 
Matei 7:11  Deci, dacă voi, cari sînteţi răi, ştiţi  să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru, care este în 
ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! 
Matei 8:21  Un altul, care era dintre ucenici, I -a zis: ,,Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întîi  să îngrop pe tatăl meu.``  
Matei 10:21  Fratele va da la moarte pe frate-său, şi  tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor, şi  -i  vor 
omorî. 
Matei 10:35  Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fi ică de mamă -sa, şi  pe noră de soacră-sa. 
Matei 11:27  Toate lucrurile Mi-au fost date în mîni de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot 
astfel nimeni nu cunoaşte depl in pe Tatăl, afară de Fiul, şi  acela căruia vrea Fiul să i  -L descopere. 
Matei 15:4  Căci Dumnezeu a zis: ,Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta;` şi: ,Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama 
sa, să fie pedepsit negreşit cu moartea.` 
Matei 15:6  nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel cuvîntul lui Dumnezeu în 
folosul datinei voastre. 
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. 
Matei 16:17  Isus a luat din nou cuvîntul, şi  i  -a zis: ,,Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fi indcă nu carnea şi sîngele ţi  -a 
descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri. 
Matei 18:19  Vă mai spun iarăş, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pămînt să ceară un lucru oarecare, le va fi  dat de 
Tatăl Meu care este în ceruri. 
Matei 18:35  Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.``  
Matei 19:5  şi a zis: ,De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi  se va lipi de nevastă -sa, şi  cei doi vor fi un singur 
trup?` 
Matei 19:19  să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta``; şi: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.``  
Matei 20:23  Şi El le -a răspuns: ,,Este adevărat că veţi bea paharul Meu, şi veţi fi  botezaţi cu botezul cu care am să fiu 
botezat Eu: dar a şedea la dreapta şi la stînga Mea, nu atîrnă de Mine s'o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru cari a 
fost pregătită de Tatăl Meu.`` 
Matei 23:9  Şi ,Tată` să nu numiţi pe nimeni pe pămînt; pentrucă Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.  
Matei 24:36  Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii  din ceruri, nici Fiul, ci  numai Tatăl. 
Matei 26:53  Crezi că n'aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi -ar pune îndată la îndemînă mai mult de douăsprezece 
legiuni de îngeri? 
Marcu 1:20  Îndată i  -a chemat; şi  ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată, şi  au mers după El. 
Marcu 5:40  Ei îşi băteau joc de El. Atunci, după ce i  -a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei, şi  pe cei 
ce -L însoţiseră, şi  a intrat acolo unde zăcea copila. 
Marcu 7:10  Căci Moise a zis: ,,Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta;`` şi: ,,Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama 
sa, să fie pedepsit cu moartea.`` 
Marcu 7:12  şi nu -l  mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. 
Marcu 9:21  Isus a întrebat pe tatăl lui: ,,Cîtă vreme este de cînd îi  vine aşa?`` ,,Din copilărie``, a răspuns el.  
Marcu 9:24  Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrămi: ,,Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!``  
Marcu 10:7  De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi  se va l ipi de nevastă -sa. 
Marcu 10:19  Cunoşti poruncile: ,,Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu 
înşeli; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.`` 



Marcu 11:25  Şi, cînd staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentruca şi Tatăl vostru care este 
în ceruri, să vă ierte greşelile voastre. 
Marcu 11:26  Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.  
Marcu 13:12  Fratele va da la moarte pe frate-său, şi  tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor, şi  -i  vor 
omorî. 
Marcu 13:32  Cît despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii  din ceruri, nici Fiul, ci  numai Tatăl.  
Marcu 15:21  Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător, care se întorcea dela cîmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui 
Alexandru şi al lui Ruf. 
Luca 1:67  Zaharia, tatăl lui, s'a umplut de Duhul Sfînt, a proorocit, şi  a zis: 
Luca 2:33  Tatăl şi  mama Lui se mirau de lucrurile cari se spuneau despre El. 
Luca 2:48  Cînd L-au văzut părinţii Lui, au rămas înmărmuriţi; şi  mama Lui I -a zis: ,,Fiule, pentru ce Te-ai purtat aşa cu 
noi? Iată că tatăl Tău şi eu Te-am căutat cu îngrijorare.`` 
Luca 6:36  Fiţi  dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv. 
Luca 8:51  Cînd a ajuns la casa fruntaşului, n'a lăsat pe nici unul să intre împreună cu El, decît pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, 
pe tatăl şi  mama fetei. 
Luca 9:59  Altuia i  -a zis: ,,Vino după Mine!`` ,,Doamne` ,̀ I -a răspuns el, ,,lasă-mă să mă duc întîi să îngrop pe tatăl meu.`` 
Luca 10:22  Toate lucrurile Mi-au fost date în mîni de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine 
este Tatăl, afară de Fiul şi  acela căruia vrea Fiul să i  -L descopere.`` 
Luca 11:2  El le -a zis: ,,Cînd vă rugaţi, să ziceţi: Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească -se Numele Tău; vie Împărăţia 
Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pămînt. 
Luca 11:11  Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă -i  cere fiul său pîne, să -i  dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să -i  
dea un şarpe în loc de peşte? 
Luca 11:13  Deci, dacă voi, cari sînteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru cel din ceruri 
va da Duhul Sfînt celor ce I -L cer!`` 
Luca 12:30  Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele.  
Luca 12:32  Nu te teme, turmă mică; pentrucă Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţi a. 
Luca 12:53  Tatăl va fi  desbinat împotriva fiului, şi fiul împotriva tatălui; mama împotriva fi icei, şi  fi ica împotriva mamei; 
soacra împotriva norei, şi  nora împotriva soacrei.``  
Luca 14:26  ,,Dacă vine cineva la Mine, şi  nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii  săi, pe 
surorile sale, ba chiar însăş viaţa sa, nu poate fi  ucenicul Meu. 
Luca 15:12  Cel mai tînăr din ei a zis tatălui său: ,Tată, dă -mi partea de avere, ce mi se cuvine.` Şi  tatăl le -a împărţit 
averea. 
Luca 15:18  Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, şi -i  voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului şi  împotriva ta, 
Luca 15:20  Şi s'a sculat, şi  a plecat la tatăl său. Cînd era încă departe, tatăl său l -a văzut, şi  i  s'a făcut milă de el, a alergat 
de a căzut pe grumazul lui, şi  l  -a sărutat mult. 
Luca 15:22  Dar tatăl a zis robilor săi: ,Aduceţi repede haina cea mai bună, şi  îmbrăcaţi -l  cu ea; puneţi -i  un inel în deget, 
şi încălţăminte în picioare. 
Luca 15:27  Robul acela i  -a răspuns: ,Fratele tău a venit înapoi, şi  tatăl tău a tăiat viţelul cel îngrăşat, pentrucă l  -a găsit 
iarăş sănătos şi bine.` 
Luca 15:28  El s'a întărîtat de mînie, şi  nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieşit afară, şi  l  -a rugat să intre. 
Luca 15:31  ,Fiule`, i  -a zis tatăl, ,tu întotdeauna eşti cu mine, şi  tot ce am eu este al tău. 
Luca 18:20  Ştii poruncile: ,Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinsteşti pe 
tatăl tău şi pe mama ta.`` 
Luca 22:29  De aceea vă pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi -a pregătit -o Mie, 
Ioan 1:14  Şi Cuvîntul S'a făcut trup, şi  a locuit printre noi, plin de har, şi  de adevăr. Şi  noi am privit slava Lui, o slavă 
întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. - 
Ioan 3:35  Tatăl iubeşte pe Fiul, şi  a dat toate lucrurile în mîna Lui. 
Ioan 4:23  Dar vine ceasul, şi  acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fi indcă 
astfel de închinători doreşte şi Tatăl. 
Ioan 4:53  Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi  zisese Isus: ,,Fiul tău trăieşte``. Şi  a crezut el şi  toată casa lui.  
Ioan 5:17  Dar Isus le -a răspuns: ,,Tatăl Meu lucrează pînă acum; şi Eu de asemenea lucrez.``  
Ioan 5:18  Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să -L omoare, nu numai fi indcă deslega ziua Sabatului, dar şi 
pentrucă zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, şi  Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. 
Ioan 5:19  Isus a luat din nou cuvîntul, şi  le -a zis: ,,Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic dela Sine; El 
nu face decît ce vede pe Tatăl făcînd; şi  tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai. 
Ioan 5:20  Căci Tatăl iubeşte pe Fiul, şi  -I arată tot ce face; şi  -I va arăta lucrări mai mari decît acestea, ca voi să vă 
minunaţi. 
Ioan 5:21  În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii, şi  le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.  
Ioan 5:22  Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat -o Fiului, 
Ioan 5:23  pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, care L 
-a trimes. 
Ioan 5:26  Căci, dupăcum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.  



Ioan 5:36  Dar Eu am o mărturie mai mare decît a lui Ioan; căci lucrările, pe cari Mi le -a dat Tatăl să le săvîrşesc, tocmai 
lucrările acestea, pe cari le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M'a trimes. 
Ioan 5:37  Şi Tatăl, care M'a trimes, a mărturisit El însuş despre Mine. Voi nu I -aţi  auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut 
deloc faţa; 
Ioan 6:27  Lucraţi nu pentru mîncarea peritoare, ci pentru mîncarea, care rămîne pentru viaţa vecinică, şi  pe care v'o va 
da Fiul omului; căci Tatăl, adică, însuş Dumnezeu, pe el L -a însemnat cu pecetea Lui.`` 
Ioan 6:32  Isus le -a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că Moise nu v'a dat pînea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata 
pîne din cer; 
Ioan 6:37  Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu -l  voi izgoni afară: 
Ioan 6:44  Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu -l  atrage Tatăl, care M'a trimes; şi  Eu îl  voi învia în ziua de apoi. 
Ioan 6:45  În prooroci este scris: ,Toţi vor fi  învăţaţi de Dumnezeu.` Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl, şi  a primit 
învăţătura  Lui, vine la Mine. 
Ioan 6:46  Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine dela Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl.  
Ioan 6:57  După cum Tatăl, care este viu, M'a trimes pe Mine, şi  Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănîncă  pe Mine, 
va trăi şi  el prin Mine. 
Ioan 6:65  Şi a adăogat: ,,Tocmai de aceea v'am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i -a fost dat de Tatăl 
Meu.`` 
Ioan 8:16  Şi chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentrucă nu sînt singur, ci Tatăl, care M'a trimes, este cu 
Mine. 
Ioan 8:18  deci despre Mine însumi, mărturisesc Eu, şi  despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M'a trimes.``  
Ioan 8:19  Ei I-au zis deci: ,,Unde este Tatăl Tău?`` Isus a răspuns: ,,Voi nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. 
Dacă M'aţi cunoaşte pe Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.``  
Ioan 8:27  Ei n'au înţeles că le vorbea despre Tatăl. 
Ioan 8:28  Isus deci le -a zis: ,,Cînd veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sînt, şi  că nu fac nimic dela Mine 
însumi, ci vorbesc după cum M'a învăţat Tatăl Meu. 
Ioan 8:29  Cel ce M'a trimes, este cu Mine; Tatăl nu M'a lăsat singur, pentrucă totdeauna fac ce -I este plăcut.`` 
Ioan 8:38  Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi  ce aţi auzit dela tatăl vostru.`` 
Ioan 8:39  ,,Tatăl nostru``, I-au răspuns ei, ,,este Avraam``. Isus le -a zis: ,,Dacă aţi fi  copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui 
Avraam. 
Ioan 8:42  Isus le -a zis: ,,Dacă ar fi  Dumnezeu Tatăl vostru, M'aţi iubi şi  pe Mine, căci Eu am ieşit şi  vin dela Dumnezeu: 
n'am venit dela Mine însumi, ci El M'a trimes. 
Ioan 8:44  Voi aveţi de tată pe diavolul; şi  vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi  nu stă în 
adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl 
minciunii. 
Ioan 8:49  ,,N'am drac`` le -a răspuns Isus; ,,ci  Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi. 
Ioan 8:54  Isus a răspuns: ,,Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care 
voi ziceţi că este Dumnezeul vostru; 
Ioan 8:56  Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut -o şi s'a bucurat.`` 
Ioan 10:15  aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi  cum cunosc Eu pe Tatăl; şi  Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.  
Ioan 10:17  Tatăl Mă iubeşte, pentrucă Îmi dau viaţa, ca iarăş s'o iau. 
Ioan 10:18  Nimeni nu Mi -o ia cu sila, ci o dau Eu dela Mine. Am putere s'o dau, şi  am putere s'o iau iarăş: aceasta este 
porunca, pe care am primit -o dela Tatăl Meu.`` 
Ioan 10:29  Tatăl Meu, care Mi le -a dat, este mai mare decît toţi; şi  nimeni nu le poate smulge din mîna Tatălui Meu.  
Ioan 10:30  Eu şi Tatăl una sîntem.`` 
Ioan 10:32  Isus le -a zis: ,,V'am arătat multe lucrări bune, cari vin dela Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi 
cu pietre în Mine?`` 
Ioan 10:36  cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M'a sfinţit şi  M'a trimes în lume? Şi aceasta, pentrucă am zis: ,Sînt 
Fiul lui Dumnezeu!` 
Ioan 10:38  Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să 
cunoaşteţi şi  să ştiţi  că Tatăl este în Mine şi Eu sînt în Tatăl.``  
Ioan 12:26  Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sînt Eu, acolo va fi  şi  slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, 
Tatăl îl  va cinsti. 
Ioan 12:49  Căci Eu n'am vorbit dela Mine însumi, ci Tatăl, care M'a trimes, El însuş Mi -a poruncit ce trebuie să spun şi 
cum trebuie să vorbesc. 
Ioan 12:50  Şi ştiu că porunca Lui este viaţa vecinică. De aceea lucrurile, pe cari le spun, le spun aşa cum Mi le -a spus 
Tatăl.`` 
Ioan 13:1  Înainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I -a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi  
fi indcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i  -a iubit pînă la capăt. 
Ioan 13:3  Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mîni, că dela Dumnezeu a venit şi  la Dumnezeu Se duce,  
Ioan 14:6  Isus i  -a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul şi  viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.  
Ioan 14:7  Dacă m'aţi fi  cunoscut pe Mine, aţi fi  cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi deacum încolo Îl  veţi cunoaşte; şi  L-aţi şi  
văzut.`` 



Ioan 14:8  ,,Doamne``, i  -a zis Fil ip, ,,arată-ne pe Tatăl, şi  ne este de ajuns.`` 
Ioan 14:9  Isus i -a zis: ,,De atîta vreme sînt cu voi, şi  nu M'ai cunoscut, Filipe? Cine M'a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. 
Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?` 
Ioan 14:10  Nu crezi că Eu sînt în Tatăl, şi  Tatăl este în Mine? Cuvintele, pe cari vi le spun Eu, nu le spun dela Mine; ci 
Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. 
Ioan 14:11  Credeţi-Mă că Eu sînt în Tatăl, şi  Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea. 
Ioan 14:12  Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe cari le fac Eu; ba încă va face 
altele şi mai mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl: 
Ioan 14:13  şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentruca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 
Ioan 14:16  Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi  El vă va da un alt Mîngîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămînă 
cu voi în veac; 
Ioan 14:20  În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sînt în Tatăl Meu, că voi sînteţi în Mine, şi  că Eu sînt în voi. 
Ioan 14:21  Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi  cine Mă iubeşte, va fi  iubit de Tatăl Meu. Eu îl  voi 
iubi, şi  Mă voi arăta lui.`` 
Ioan 14:23  Drept răspuns, Isus i  -a zis: ,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul Meu, şi Tatăl Meu îl  va iubi. Noi vom 
veni la el, şi  vom locui împreună cu el. 
Ioan 14:26  Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care -L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi  
vă va aduce aminte de tot ce v'am spus Eu. 
Ioan 14:28  Aţi auzit că v'am spus: ,Mă duc, şi  Mă voi întoarce la voi.` Dacă M'aţi iubi, v'aţi fi  bucurat că v'am zis: ,Mă duc 
la Tatăl;` căci Tatăl este mai mare decît Mine. 
Ioan 14:31  dar vine, pentruca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl, şi  că fac aşa cum Mi -a poruncit Tatăl. Sculaţi -vă, 
haidem să plecăm de aici! 
Ioan 15:1  Eu sînt adevărata viţă, şi  Tatăl Meu este vierul. 
Ioan 15:8  Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi  proslăvit; şi  voi veţi fi  astfel ucenicii  Mei. 
Ioan 15:9  Cum M'a iubit pe Mine Tatăl, aşa v'am iubit şi  Eu pe voi. Rămîneţi în dragostea Mea.  
Ioan 15:15  Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v'am numit pr ieteni, pentrucă v'am 
făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu. 
Ioan 15:16  Nu voi M'aţi ales pe Mine; ci Eu v'am ales pe voi; şi  v'am rînduit să mergeţi şi  să aduceţi roadă, şi  roada 
voastră să rămînă, pentru ca orice veţi cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. 
Ioan 15:23  Cine Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. 
Ioan 15:24  Dacă n'aş fi  făcut între ei lucrări, pe cari nimeni altul nu le -a făcut, n'ar avea păcat; dar acum le-au şi văzut, şi  
M'au urît şi  pe Mine şi pe Tatăl Meu. 
Ioan 15:26  Cînd va veni Mîngîietorul, pe care -L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede dela Tatăl, El 
va mărturisi despre Mine. 
Ioan 16:3  Şi se vor purta astfel cu voi, pentrucă n'au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.  
Ioan 16:10  în ce priveşte neprihănirea: fi indcă Mă duc la Tatăl, şi  nu Mă veţi mai vedea; 
Ioan 16:15  Tot ce are Tatăl, este al Meu; deaceea am zis că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.  
Ioan 16:16  Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai  vedea; apoi iarăş peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentrucă Mă duc la 
Tatăl.`` 
Ioan 16:17  La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: ,,Ce însemnează cuvintele acestea: ,Peste puţină 
vreme, nu Mă veţi mai vedea;` şi: ,Apoi iarăş peste puţină vreme Mă veţi vedea?` Şi: ,Pentrucă Mă duc la Tatăl?``  
Ioan 16:23  În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere dela Tatăl, în 
Numele Meu, vă va da. 
Ioan 16:25  V'am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul cînd nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre 
Tatăl. 
Ioan 16:26  În ziua aceea, veţi cere în Numele Meu, şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.  
Ioan 16:27  Căci Tatăl însuş vă iubeşte, pentrucă M'aţi iubit, şi  aţi crezut că am ieşit dela Dumnezeu. 
Ioan 16:28  Am ieşit dela Tatăl, şi  am venit în lume; acum las lumea, şi Mă duc la Tatăl.``  
Ioan 16:32  ,,Iată că vine ceasul, şi  a şi  venit, cînd veţi fi  risipiţi fiecare la ale lui; şi  pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sînt 
singur, căci Tatăl este cu Mine. 
Ioan 18:11  Isus a zis lui Petru: ,,Bagă-ţi  sabia în teacă. Nu voi bea paharul, pe care Mi l  -a dat Tatăl să -l  beau?`` 
Ioan 20:17  ,,Nu mă ţinea``, i  -a zis Isus; ,,căci încă nu M'am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei, şi  spune-le că Mă sui 
la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.``  
Ioan 20:21  Isus le -a zis din nou: ,,Pace vouă! Cum M'a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă trimet şi Eu pe voi.`` 
Acts 1:7  El le -a răspuns: ,,Nu este treaba voastră să ştiţi  vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le -a păstrat supt 
stăpînirea Sa. 
Acts 2:33  Şi acum, odată ce S'a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit dela Tatăl făgăduinţa Duhului Sfînt, a turnat 
ce vedeţi şi  auziţi. 
 
 
 
 



 

DE CÂTE ORI VORBEŞTE ISUS HRISTOS ÎN EVANGHELII DESPRE 
DUMNEZEUL VECHIULUI TESTAMENT 

 
Matei 3:9  Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: ,Avem ca tată pe Avraam!` Căci vă spun că Dumnezeu  din pietrele 
acestea poate să ridice fi i  lui Avraam. 
Matei 3:16  De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s'au deschis, şi  a văzut pe 
Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel şi venind peste El. 
Matei 4:3  Ispititorul s'a apropiat de El, şi  i  -a zis: ,,Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă 
pîni.`` 
Matei 4:4  Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Este scris: ,Omul nu trăieşte numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui 
Dumnezeu.`` 
Matei 4:6  şi I -a zis: ,,Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: ,El va porunci îngerilor Săi să vegheze 
asupra Ta; şi  ei Te vor lua pe mîni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatr ă.`` 
Matei 5:8  Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 
Matei 5:9  Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi  chemaţi fi i  ai lui Dumnezeu! 
Matei 5:34  Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că es te scaunul de domnie al lui Dumnezeu; 
Matei 6:24  Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî pe unul şi  va iubi pe celalt; sau va ţinea la unul, şi  va 
nesocoti pe celalt: Nu puteţi sluji  lui Dumnezeu şi lui Mamona. 
Matei 6:30  Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe cîmp, care astăzi este, dar mîne va fi  aruncată în cuptor, 
nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?  
Matei 6:33  Căutaţi mai întîi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi  toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 
Matei 8:29  Şi iată că au început să strige: ,,Ce legătură este între noi şi  Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne 
chinuieşti înainte de vreme?`` 
Matei 9:8  Cînd au văzut noroadele lucrul acesta, s'au spăimîntat, şi  au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel 
de putere. 
Matei 12:4  Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, şi a mîncat pînile pentru punerea înaintea Domnului, pe cari nu -i  era 
îngăduit să le mănînce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci  numai preoţilor? 
Matei 12:28  Dar dacă Eu scot afară dracii  cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi.  
Matei 13:15  Căci inima acestui popor s'a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu 
ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să -i  vindec.` 
Matei 14:33  Ceice erau în corabie, au venit de s'au închinat înaintea lui Isus, şi  I -au zis: ,,Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu!`` 
Matei 15:3  Drept răspuns, El le -a zis: ,,Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre?  
Matei 15:4  Căci Dumnezeu a zis: ,Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta;` şi: ,Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama 
sa, să fie pedepsit negreşit cu moartea.` 
Matei 15:5  Dar voi ziceţi: ,Cine va zice tatălui său sau mamei sale: ,Ori cu ce te-aş putea ajuta, l -am închinat lui 
Dumnezeu,` 
Matei 15:6  nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel cuvîntul lui Dumnezeu în 
folosul datinei voastre. 
Matei 15:36  A luat cele şapte pîni şi  peştişorii, şi, dupăce a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt, şi  a dat ucenicilor, iar ucenicii  
au împărţit norodului. 
Matei 16:22  Petru L -a luat de oparte, şi  a început să -L mustre, zicînd: ,,Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se 
întîmple aşa ceva!`` 
Matei 16:23  Dar Isus S'a întors, şi  a zis lui Petru: ,,Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră  de poticnire pentru Mine! Căci 
gîndurile tale nu sînt gîndurile lui Dumnezeu, ci gînduri de ale oamenilor.``  
Matei 18:3  şi le -a zis: ,,Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu 
nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. 
Matei 19:6  Aşa că nu mai sînt doi, ci  un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.``  
Matei 19:24  Vă mai spun iarăş că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decît să intre un bogat în 
împărăţia lui Dumnezeu.`` 
Matei 19:26  Isus S'a uitat ţintă la ei, şi  le -a zis: ,,La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate 
lucrurile sînt cu putinţă.`` 
Matei 21:12  Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat 
mesele schimbătorilor de bani şi  scaunele celor ce vindeau porumbei, 
Matei 21:31  Care din amîndoi a făcut voia tatălui său?`` ,,Cel dintîi,`  ̀au răspuns ei. Şi  Isus le -a zis: ,,Adevărat vă spun că 
vameşii şi  curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Matei 21:43  Deaceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi  luată dela voi, şi  va fi  dată unui neam, care va aduce 
roadele cuvenite. 



Matei 22:16  Au trimes la El pe ucenicii lor împreună cu Irodianii, cari I -au zis: ,,Învăţătorule, ştim că eşti adevărat, şi  că 
înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să -Ţi pese de nimeni, pentrucă nu cauţi la faţa oamenilor. 
Matei 22:21  ,,Ale Cezarului,`` I-au răspuns ei. Atunci El le -a zis: ,,Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi  lui Dumnezeu 
ce este al lui Dumnezeu!`` 
Matei 22:29  Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 
Matei 22:30  Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi  ca îngerii  lui Dumnezeu în cer.  
Matei 22:31  Cît priveşte învierea morţilor, oare n'aţi citit ce vi s'a spus de Dumnezeu, cînd zice: 
Matei 22:32  ,Eu sînt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, şi  Dumnezeul lui Iacov?` Dumnezeu nu este un 
Dumnezeu al celor morţi ci al celor vii.`` 
Matei 23:22  şi cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi pe Celce şade pe el.`  
Matei 26:27  Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, l i  l  -a dat, zicînd: ,,Beţi toţi din el; 
Matei 26:61  şi au spus: Acesta a zis: ,,Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să -l  zidesc iarăş în trei zi le.`` 
Matei 26:63  Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvîntul şi  I -a zis: ,,Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti 
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.`` 
Matei 26:64  ,,Da``, i  -a răspuns Isus, ,,sînt! ,,Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezînd la 
dreapta puterii  lui Dumnezeu, şi venind pe norii  cerului.``  
Matei 27:40  şi ziceau: ,,Tu, care strici Templul, şi  -l zideşti la loc în trei zi le, mîntuieşte-Te pe Tine însuţi! Dacă eşti Tu Fiul 
lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!`` 
Matei 27:43  S'a încrezut în Dumnezeu: să -l  scape acum Dumnezeu, dacă -L iubeşte. Căci a zis: ,Eu sînt Fiul lui 
Dumnezeu!`` 
Matei 27:54  Sutaşul, şi  ceice păzeau pe Isus împreună cu el, cînd au văzut cutremurul de pămînt şi cele întîmplate, s'au 
înfricoşat foarte tare, şi  au zis: ,,Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!``  
Marcu 1:1  Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
Marcu 1:14  După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi  propovăduia Evanghelia l ui Dumnezeu. 
Marcu 1:15  El zicea: ,,S'a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.`` 
Marcu 1:24  ,,Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: Eşti Sfîn tul lui 
Dumnezeu!`` 
Marcu 2:7  ,,Cum vorbeşte omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decît numai Dumnezeu?``  
Marcu 2:12  Şi îndată, slăbănogul s'a sculat, şi  -a ridicat patul, şi  a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi, şi  
slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: ,,Niciodată n'am văzut aşa ceva!``  
Marcu 2:26  Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, în zilele marelui preot Abiatar, şi  a mîncat pînile pentru punerea înaintea 
Domnului, pe cari nu este îngăduit să le mănînce decît preoţii? Şi cum a dat din ele chiar şi celor ce erau cu el?  
Marcu 3:11  Duhurile necurate, cînd Îl  vedeau, cădeau la pămînt înaintea Lui, şi  strigau: ,,Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.``  
Marcu 3:35  Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă.`` 
Marcu 4:11  ,,Vouă,`̀  le -a zis El, ,,v'a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui Dumnezeu; dar pentru ceice sînt afară din 
numărul vostru, toate lucrurile sînt înfăţişate în pilde; 
Marcu 4:12  pentruca, ,,măcar că privesc, să privească şi să nu vadă, şi  măcar că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu 
cumva să se întoarcă la Dumnezeu, şi să l i  se ierte păcatele.``  
Marcu 4:26  El a mai zis: ,,Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci cînd aruncă un om sămînţa în pămînt;  
Marcu 4:30  El a mai zis: ,,Cu ce vom asemăna Împărăţia lui Dumnezeu, sau prin ce pildă o vom înfăţişa?  
Marcu 5:7  şi a strigat cu glas tare: ,,Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în Numele lui 
Dumnezeu, să nu mă  chinuieşti!`` 
Marcu 7:8  Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor şi a 
paharelor, şi  faceţi multe alte lucruri de acestea.``  
Marcu 7:9  El le -a mai zis: ,,Aţi desfi inţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră. 
Marcu 7:11  Voi, dimpotrivă, ziceţi: ,,Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: ,Ori cu ce te-aş putea ajuta, este 
,Corban`, adică dat lui Dumnezeu, face bine; 
Marcu 7:13  Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvîntul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!``  
Marcu 8:6  Atunci a poruncit norodului să şadă pe pămînt; a luat cele şapte pîni; şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, le -
a frînt şi  le -a dat ucenicilor Săi ca să le împartă; şi  ei le-au împărţit norodului. 
Marcu 8:33  Dar Isus S'a întors şi S'a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru, şi  i  -a zis: ,,Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu 
nu te gîndeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.``  
Marcu 9:1  El le -a mai zis: ,,Adevărat vă spun, că sînt unii din ceice stau aici, cari nu vor muri pînă nu vor vedea împărăţia 
lui Dumnezeu venind cu putere.`` 
Marcu 9:47  Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate -l ; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui 
Dumnezeu numai cu un ochi, decît să ai doi ochi şi  să fi i  aruncat în focul gheenei,  
Marcu 10:6  Dar dela începutul lumii, ,Dumnezeu i -a făcut parte bărbătească şi parte femeiască. 
Marcu 10:9  Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.`` 
Marcu 10:14  Cînd a văzut Isus acest lucru, S'a mîniat, şi  le -a zis: ,,Lăsaţi copilaşii  să vină la Mine, şi  nu -i  opriţi; căci 
Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. 
Marcu 10:15  Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în 
ea!`` 



Marcu 10:18  ,,Pentruce Mă numeşti bun?`` i  -a zis Isus. ,,Nimeni nu este bun decît Unul singur: Dumnezeu. 
Marcu 10:23  Isus S'a uitat împrejurul Lui, şi  a zis ucenicilor Săi: ,,Cît de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu ceice 
au avuţii!`` 
Marcu 10:24  Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvîntul, şi  le -a zis: ,,Fi ilor, cît de anevoie este 
pentru ceice se încred în bogăţii, să intre în Împărăţi a lui Dumnezeu! 
Marcu 10:25  Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decît să intre un om bogat în Împărăţia lui 
Dumnezeu!`` 
Marcu 10:27  Isus S'a uitat ţintă la ei, şi  le -a zis: ,,Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la  Dumnezeu; 
pentrucă toate lucrurile sînt cu putinţă la Dumnezeu.``  
Marcu 11:22  Isus a luat cuvîntul, şi  le -a zis: ,,Aveţi credinţă în Dumnezeu! 
Marcu 12:14  Aceştia au venit, şi  I-au zis: ,,Învăţătorule, ştim că spui adevărul, şi  nu-Ţi pasă de nimeni; căci nu cauţi la faţa 
oamenilor, şi  înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?  
Marcu 12:17  Atunci Isus le -a zis: ,,Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi  lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.`` Şi  se 
mirau foarte mult de El. 
Marcu 12:24  Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea 
lui Dumnezeu? 
Marcu 12:26  În ce priveşte învierea morţilor, oare n'aţi citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbeşte despre ,Rug ,̀ ce 
i  -a spus Dumnezeu, cînd a zis: ,Eu sînt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov?`  
Marcu 12:27  Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci  al celor vii. Tare vă mai rătăciţi!`` 
Marcu 12:32  Cărturarul I -a zis: ,,Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară 
de El, 
Marcu 12:34  Isus a văzut că a răspuns cu pricepere, şi  i  -a zis: ,,Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu.`` Şi nimeni 
nu îndrăznea să -I mai pună întrebări. 
Marcu 13:19  Pentrucă în zilele acelea va fi  un necaz aşa de mare, cum n'a fost de la începutul lumii, pe care a făcut -o 
Dumnezeu, pînă azi, şi  cum nici nu va mai fi  vreodată. 
Marcu 14:23  Apoi a luat un pahar, şi, dupăce a mulţămit lui Dumnezeu, l i  l  -a dat, şi  au băut toţi din el. 
Marcu 14:25  Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei, pînă în ziua cînd îl  voi bea nou în 
Împărăţia lui Dumnezeu.`` 
Marcu 15:39  Sutaşul, care sta în faţa lui Isus, cînd a văzut că Şi -a dat astfel duhul, a zis: ,,Cu adevărat, omul acesta era  
Fiul lui Dumnezeu!`` 
Marcu 15:43  a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a  
îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. 
Marcu 16:19  Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S'a înălţat la cer, şi  a şezut la dreapta lui Dumnezeu.  
Luca 1:6  Amîndoi erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, şi păzeau fără pată toate poruncile şi toate rînduieli le 
Domnului. 
Luca 1:8  Dar, pe cînd slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rîndul cetei lui, 
Luca 1:17  Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi  pe cei 
neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.``  
Luca 1:19  Drept răspuns, îngerul i  -a zis: ,,Eu sînt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimes să-ţi  vorbesc, şi  
să-ţi  aduc această veste bună. 
Luca 1:26  În luna a şasea, îngerul Gavril  a fost trimes de Dumnezeu într'o cetate din Galilea, numită Nazaret,  
Luca 1:30  Îngerul i  -a zis: ,,Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. 
Luca 1:32  El va fi  mare, şi  va fi  chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi  Domnul Dumnezeu îi  va da scaunul de domnie al tatălui Său 
David. 
Luca 1:35  Îngerul i  -a răspuns: ,,Duhul Sfînt Se va pogorî peste tine, şi  puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea 
Sfîntul care Se va naşte din tine, va fi  chemat Fiul lui Dumnezeu. 
Luca 1:37  Căci niciun cuvînt dela Dumnezeu nu este l ipsit de putere. 
Luca 1:47  şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mîntuitorul meu, 
Luca 1:64  În clipa aceea, i  s'a deschis gura, i  s'a deslegat l imba, şi el vorbea şi binecuvînta pe Dumnezeu.  
Luca 2:13  Şi deodată, împreună cu îngerul s'a unit o mulţime de oaste cerească, lăudînd pe Dumnezeu, şi zicînd:  
Luca 2:14  ,,Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi  pace pe pămînt între oamenii plăcuţi Lui.``  
Luca 2:20  Şi păstorii s'au întors, slăvind şi lăudînd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră, şi  cari erau 
întocmai cum li  se spusese. 
Luca 2:25  Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfîntă, şi  era cu frica lui Dumnezeu. 
El aştepta mîngîierea lui Israel, şi  Duhul Sfînt era peste el. 
Luca 2:28  Simeon L -a luat în braţe, a binecuvîntat pe Dumnezeu, şi a zis: 
Luca 2:37  Rămasă văduvă, şi  fiind în vîrstă de optzeci şi  patru ani, Ana nu se depărta de Templu, şi  zi  şi  noapte slujea lui 
Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. 
Luca 2:38  A venit şi  ea în acelaş ceas, şi  a început să laude pe Dumnezeu, şi să vorbească despre Isus  tuturor celor ce 
aşteptau mîntuirea Ierusalimului. 
Luca 2:40  Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune, şi  harul lui Dumnezeu era peste El.  
Luca 2:52  Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi  era tot mai plăcut înaintea l ui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 



Luca 3:2  şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa, -Cuvîntul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie. 
Luca 3:6  Şi orice făptură va vedea mîntuirea lui Dumnezeu.``  
Luca 3:8  Faceţi dar roduri vrednice de pocăinţa voastră, şi  nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: ,Avem pe Avraam ca tată!` 
Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fi i  lui Avraam.  
Luca 3:38  fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. 
Luca 4:3  Diavolul I -a zis: ,,Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pîne.``  
Luca 4:4  Isus i  -a răspuns: ,,Este scris: Omul nu va trăi numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.``  
Luca 4:9  Diavolul L -a dus apoi în Ierusalim, L -a aşezat pe straşina acoperişului Templului, şi  I -a zis: ,,Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;`` 
Luca 4:34  ,,Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădeşti? Te ştiu cine eşti: Sfîntul lui 
Dumnezeu.`` 
Luca 4:41  Din mulţi ieşeau şi draci, cari strigau şi ziceau: ,,Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.`` Dar El îi  mustra, şi  nu -i  
lăsa să vorbească, pentrucă ştiau că El este Hristosul. 
Luca 4:43  Dar El le -a zis: ,,Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta 
am fost trimes.`` 
Luca 5:1  Pe cînd Se afla l îngă lacul Ghenezaret şi Îl  îmbulzea norodul ca să audă Cuvîntul lui Dumnezeu,  
Luca 5:21  Cărturarii şi Fariseii au început să cîrtească, şi  să zică în ei înşişi: ,,Cine este acesta, de rosteşte hule? Cine 
poate să ierte păcatele decît singur Dumnezeu?`` 
Luca 5:25  Şi numaidecît, slăbănogul s'a sculat, în faţa lor, a ridicat patul pe care zăcea şi s'a dus acasă, slăvind pe 
Dumnezeu. 
Luca 5:26  Toţi au rămas uimiţi, şi  slăveau pe Dumnezeu; plini de frică, ziceau: ,,Azi am văzut lucruri nemaipomenite.``  
Luca 6:4  Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pînile pentru punerea înaintea Domnului , a mîncat din ele, şi  a dat şi 
celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănînce decît preoţii?``  
Luca 6:12  În zilele acela, Isus S'a dus în munte să Se roage, şi  a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.  
Luca 6:20  Atunci Isus Şi -a ridicat ochii spre ucenicii Săi, şi  a zis: ,,Ferice de voi, cari sînteţi săraci, pentrucă Împărăţia lui 
Dumnezeu este a voastră! 
Luca 7:16  Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: ,,Un mare prooroc s'a ridicat între no i; şi  
Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.`` 
Luca 7:28  Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este nici unul mai mare decît Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai mic în 
Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decît el. 
Luca 7:29  Şi  tot norodul care l  -a auzit, şi  chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; 
Luca 7:30  dar Fariseii  şi  învăţătorii  Legii  au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.  
Luca 8:1  Curînd după aceea, Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El; 
Luca 8:10  El le -a răspuns: ,,Vouă v'a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi l i s e vorbeşte în 
pilde, ca ,măcar că văd, să nu vadă, şi  măcar că aud, să nu înţeleagă.``  
Luca 8:11  Iată ce înţeles are pilda aceasta: ,,Sămînţa, este Cuvîntul lui Dumnezeu. 
Luca 8:21  Dar El, drept răspuns, a zis: ,,Mama Mea şi fraţii Mei sînt ceice ascultă Cuvîntul lui Dumnezeu, şi -l împlinesc.`` 
Luca 8:39  ,,Întoarce-te acasă, şi  povesteşte tot ce ţi  -a făcut Dumnezeu.`` El a plecat, şi  a vestit prin toată cetatea tot ce -i  
făcuse Isus. 
Luca 9:2  Apoi i  -a trimes să propovăduiască Împărăţi a lui Dumnezeu, şi să tămăduiască pe cei bolnavi. 
Luca 9:11  Noroadele au priceput lucrul acesta, şi  au mers după El. Isus le -a primit bine, le vorbea despre Împărăţia lui 
Dumnezeu, şi vindeca pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare. 
Luca 9:20  ,,Dar voi``, i  -a întrebat El, ,,cine ziceţi că sînt?`` ,,Hristosul lui Dumnezeu!`` I -a răspuns Petru. 
Luca 9:27  Adevărat vă spun, că sînt unii din cei ce stau aici, cari nu vor gusta moartea, pînă nu vor vedea Împărăţia lui 
Dumnezeu. 
Luca 9:43  Şi toţi au rămas uimiţi de mărirea lui Dumnezeu. 
Luca 9:60  Dar Isus i  -a zis: ,,Lasă morţii  să-şi îngroape morţii, şi  tu du-te de vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu.`` 
Luca 9:62  Isus i  -a răspuns: ,,Oricine pune mîna pe plug, şi  se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu.`` 
Luca 10:9  să vindecaţi pe bolnavii  cari vor fi  acolo, şi  să le ziceţi: ,,Împărăţia lui Dumnezeu s'a apropiat de voi.``  
Luca 10:11  ,,Scuturăm împotriva voastră, chiar şi praful din cetatea voastră, care s'a l ipit de picioarele noastre; totuş să  
ştiţi  că Împărăţia lui Dumnezeu s'a apropiat de voi.``  
Luca 11:20  Dar, dacă Eu scot dracii  cu degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns pînă la voi.  
Luca 11:28  Şi El a răspuns: ,,Ferice mai degrabă de ceice ascultă Cuvîntul lui Dumnezeu, şi -L păzesc!`` 
Luca 11:42  Dar vai de voi, Fariseilor! Pentrucă voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate zarzavaturile, şi  daţi uitării  
dreptatea şi dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, şi  pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute! 
Luca 11:49  De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: ,Le voi trimete prooroci şi  apostoli; pe unii din ei îi  vor ucide, iar 
pe alţi i  îi  vor prigoni, 
Luca 12:6  Nu se vînd oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuş, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.  
Luca 12:8  Eu vă spun: pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl  va mărturisi şi Fiul omului înaintea îngerilor lui 
Dumnezeu; 



Luca 12:9  dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, va fi  lepădat şi el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.  
Luca 12:20  Dar Dumnezeu i -a zis: ,Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi  se va cere înapoi sufletul; şi  lucrurile, pe cari le-
ai pregătit, ale cui vor fi?` 
Luca 12:21  Tot aşa este şi cu cel ce îşi  adună comori pentru el, şi  nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.``  
Luca 12:24  Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi: ei nu samănă, nici nu seceră, n'au nici cămară, nici grînar: şi  totuş 
Dumnezeu îi  hrăneşte. Cu cît mai de preţ sînteţi voi decît păsările! 
Luca 12:28  Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe cîmp, iar mîne va fi  aruncată în cuptor, cu cît mai 
mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioşilor? 
Luca 12:31  Căutaţi mai întîi  Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 
Luca 13:13  Şi -a întins mînile peste ea: îndată s'a îndreptat, şi  slăvea pe Dumnezeu. 
Luca 13:18  El a mai zis: ,,Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu, şi cu ce o voi asemăna? 
Luca 13:20  El a zis iarăş: ,,Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumnezeu?  
Luca 13:28  Va fi  plînsul şi  scrîşnirea dinţilor, cînd veţi vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov, şi  pe toţi proorocii  în 
Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi scoşi afa ră. 
Luca 13:29  Vor veni dela răsărit şi  dela apus, dela miazănoapte şi dela miază -zi, şi  vor şedea la masă în Împărăţia lui 
Dumnezeu. 
Luca 14:15  Unul din ceice şedeau la masă cu El, cînd a auzit aceste vorbe, I -a zis; ,,Ferice de acela care va prînzi în 
Împărăţia lui Dumnezeu!`` 
Luca 15:10  Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.`` 
Luca 16:13  Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpîni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celalt, sau va ţinea numai la unul 
şi  va nesocoti pe celalt. Nu puteţi sluji  lui Dumnezeu şi lui Mamona.``  
Luca 16:15  Isus le -a zis: ,,Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; 
pentrucă ce este înălţat între oameni, este o urîciune înaintea lui Dumnezeu. 
Luca 16:16  Legea şi proorocii  au ţinut pînă la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se 
propovăduieşte: şi  fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. 
Luca 17:15  Unul din ei, cînd s'a văzut vindecat, s'a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. 
Luca 17:18  Nu s'a găsit decît străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?``  
Luca 17:20  Fariseii au întrebat pe Isus cînd va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le -a zis: ,,Împărăţia lui 
Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească priviri le. 
Luca 17:21  Nu se va zice: ,Uite -o aici ,̀ sau: ,Uite -o acolo!` Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru.``  
Luca 18:2  El le -a zis: ,,Într'o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina.  
Luca 18:4  Multă vreme n'a voit să -i  facă dreptate. Dar în urmă, şi -a zis: ,Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de 
oameni nu mă ruşinez, 
Luca 18:7  Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, cari strigă zi şi  noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?  
Luca 18:16  Isus a chemat la Sine pe copilaşi, şi  a zis: ,,Lăsaţi copilaşii  să vină la Mine, şi  nu -i  opriţi; căci Împărăţia lui 
Dumnezeu este a unora ca ei. 
Luca 18:17  Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în 
ea.`` 
Luca 18:19  ,,Pentruce Mă numeşti bun?`` i  -a răspuns Isus. ,,Nimeni nu este bun decît Unul singur: Dumnezeu. 
Luca 18:24  Isus a văzut că s'a întristat de tot, şi  a zis: ,,Cît de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii! 
Luca 18:25  Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului, decît să intre un om bogat în Împărăţia lu i  
Dumnezeu.`` 
Luca 18:27  Isus a răspuns: ,,Ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la Dumnezeu.``  
Luca 18:29  Şi Isus le -a zis: ,,Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să -şi fi  lăsat casa, sau nevasta, sau fraţii, sau 
părinţii, sau copiii , pentru Împărăţia lui Dumnezeu, 
Luca 18:43  Numaidecît, orbul şi  -a căpătat vederea, şi  a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, cînd a văzut 
cele întîmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. 
Luca 19:11  Pe cînd ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentrucă era aproape de Ierusalim, şi ei credeau că 
Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată. 
Luca 19:37  Şi cînd S'a apropiat de Ierusalim, spre pogorîşul muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de 
bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe cari le văzuseră.  
Luca 20:21  Iscoditorii aceştia L-au întrebat: ,,Învăţătorule, ştim că vorbeşti şi  înveţi pe oameni drept, şi  că nu cauţi la faţa 
oamenilor, ci -i  înveţi calea lui Dumnezeu în adevăr. 
Luca 20:25  Atunci El le -a zis: ,,Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi  lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.``  
Luca 20:36  Pentrucă nici nu vor putea muri, căci vor fi  ca îngerii. Şi  vor fi  fi i i  lui Dumnezeu, fi ind fi i  a i  învierii. 
Luca 20:38  Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci  al celor vii, căci pentru El toţi sînt vii.``  
Luca 21:31  Tot aşa, cînd veţi vedea întîmplîndu-se aceste lucruri, să ştiţi  că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 
Luca 22:16  căci vă spun, că de acum încolo, nu le voi mai mînca, pînă la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.``  
Luca 22:17  Şi a luat un pahar, a mulţămit lui Dumnezeu, şi a zis: ,,Luaţi paharul acesta, şi  împărţiţi  -l  între voi; 
Luca 22:18  pentrucă vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, pănă cînd va veni Împărăţia lui 
Dumnezeu.`` 



Luca 22:19  Apoi a luat pîne; şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt -o, şi le -a dat -o zicînd: ,,Acesta este trupul 
Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.``  
Luca 22:32  Dar Eu M'am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi  dupăce te vei întoarce la Dumnezeu, să 
întăreşti pe fraţii  tăi.`` 
Luca 22:69  Deacum încolo, Fiul  omului va şedea la dreapta puterii  lui Dumnezeu.``  
Luca 22:70  Toţi au zis: ,,Eşti Tu dar Fiul lui Dumnezeu?`` Şi  El le -a răspuns: ,,Aşa cum o spuneţi; da, sînt.`` 
Luca 23:35  Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi  băteau joc de Isus, şi  ziceau: ,,Pe alţii i  -a mîntuit; să Se mîntuiască 
pe Sine însuş, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.``  
Luca 23:40  Dar celalt l  -a înfruntat, şi  i  -a zis: ,,Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti supt aceeaş osîndă? 
Luca 23:47  Sutaşul, cînd a văzut ce se întîmplase, a slăvit pe Dumnezeu, şi a zis: ,,Cu adevărat, omul acesta era 
neprihănit!`` 
Luca 23:51  care nu luase parte la sfatul şi  hotărîrea celorlalţi. El era din Arimatea, o cetate a Iudeilor, şi  aştepta şi el 
Împărăţia lui Dumnezeu. 
Luca 24:19  ,,Ce?`` le -a zis El. -Şi ei I-au răspuns: ,,Ce s'a întîmplat cu Isus din Nazaret, care era un prooroc puternic în 
fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod. 
Luca 24:53  Şi tot timpul stăteau în Templu, şi  lăudau şi binecuvîntau pe Dumnezeu. Amin 
Ioan 1:1  La început era Cuvîntul, şi  Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. 
Ioan 1:2  El era la început cu Dumnezeu. 
Ioan 1:6  A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 
Ioan 1:12  Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu; 
Ioan 1:13  născuţi nu din sînge, nici din voia firi i  lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.  
Ioan 1:18  Nimeni n'a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L -a făcut cunoscut.`` 
Ioan 1:29  A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi  a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!  
Ioan 1:34  Şi eu am văzut lucrul acesta, şi  am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.``  
Ioan 1:36  Şi, pe cînd privea pe Isus umblînd, a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu!``  
Ioan 1:49  Natanael I -a răspuns: ,,Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lu i  Israel!`` 
Ioan 1:51  Apoi i  -a zis: ,,Adevărat, adevărat vă spun, că, deacum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii  lui 
Dumnezeu suindu-se şi pogorîndu-se peste Fiul omului.`` 
Ioan 3:2  Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I -a zis: ,,Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit dela Dumnezeu; căci 
nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.``  
Ioan 3:3  Drept răspuns, Isus i  -a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi  spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea 
Împărăţia lui Dumnezeu.`` 
Ioan 3:5  Isus i  -a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îţi  spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre 
în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Ioan 3:16  Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţa vecinică. 
Ioan 3:17  Dumnezeu, în adevăr, n'a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.  
Ioan 3:18  Oricine crede în El , nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n'a crezut în Numele 
singurului Fiu al lui Dumnezeu. 
Ioan 3:21  Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentruca să i  se arate faptele, fi indcă sînt făcute în Dumnezeu.``  
Ioan 3:33  Cine primeşte mărturia Lui, adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.  
Ioan 3:34  Căci Acela, pe care L -a trimes Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentrucă Dumnezeu nu -I dă 
Duhul cu măsură. 
Ioan 3:36  Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mînia lui Dumnezeu rămîne 
peste el.`` 
Ioan 4:10  -Drept răspuns, Isus i  -a zis: ,,Dacă ai fi  cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi Cine este Cel ce-ţi  zice: ,Dă-Mi să 
beau!` tu singură ai fi  cerut să bei, şi  El ţi -ar fi  dat apă vie.`` 
Ioan 4:24  Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.``  
Ioan 5:18  Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să -L omoare, nu numai fi indcă deslega ziua Sabatului, dar şi 
pentrucă zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, şi  Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. 
Ioan 5:25  Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi  acum a şi venit, cînd cei morţi vor auzi glasul Fiului lui 
Dumnezeu, şi ceice -l  vor asculta, vor învia. 
Ioan 5:42  Dar ştiu că n'aveţi în voi dragoste de Dumnezeu. 
Ioan 5:44  Cum puteţi crede voi, cari umblaţi după slava, pe care v'o daţi unii altora, şi  nu căutaţi slava care vine dela 
singurul Dumnezeu? 
Ioan 6:11  Isus a luat pînile, a mulţămit lui Dumnezeu, le -a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celorce şedeau 
jos; de asemenea, le -a dat şi din peşti cît au voit. 
Ioan 6:23  A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mîncaseră ei pînea,  dupăce Domnul 
mulţămise lui Dumnezeu. 
Ioan 6:27  Lucraţi nu pentru mîncarea peritoare, ci pentru mîncarea, care rămîne pentru viaţa vecinică, şi  pe care v'o va 
da Fiul omului; căci Tatăl, adică, însuş Dumnezeu, pe el L -a însemnat cu pecetea Lui.`` 



Ioan 6:28  Ei I-au zis: ,,Ce să facem ca să săvîrşim lucrările lui Dumnezeu?``  
Ioan 6:29  Isus le -a răspuns: ,,Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela, pe care L -a trimes El.`̀  
Ioan 6:33  căci Pînea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer, şi  dă lumii viaţa``. 
Ioan 6:45  În prooroci este scris: ,Toţi vor fi  învăţaţi de Dumnezeu.` Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl, şi  a primit 
învăţătura Lui, vine la Mine. 
Ioan 6:46  Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară  de Acela care vine dela Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. 
Ioan 6:69  Şi noi am crezut, şi  am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfîntul lui Dumnezeu.``  
Ioan 7:17  Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu 
vorbesc dela Mine. 
Ioan 8:40  Dar acum căutaţi să Mă omorîţi, pe Mine, un om, care v'am spus adevărul, pe care l -am auzit dela Dumnezeu. 
Aşa ceva Avraam n'a făcut. 
Ioan 8:41  Voi faceţi faptele tatălui vostru.`` Ei I-au zis: ,,Noi nu sîntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe 
Dumnezeu.`` 
Ioan 8:42  Isus le -a zis: ,,Dacă ar fi  Dumnezeu Tatăl vostru, M'aţi iubi şi  pe Mine, căci Eu am ieşit şi  vin dela Dumnezeu: 
n'am venit dela Mine însumi, ci El M'a trimes. 
Ioan 8:47  Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n'ascultaţi, pentrucă nu sînteţi din 
Dumnezeu.`` 
Ioan 9:3  Isus a răspuns: ,,N'a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s'a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui 
Dumnezeu. 
Ioan 9:16  Atunci unii din Farisei au început să zică: ,,Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentrucă nu ţine Sabatul.`` 
Alţi i  ziceau: ,,Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?`` Şi era desbinare între ei.  
Ioan 9:24  Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb, şi  i -au zis: ,,Dă slavă lui Dumnezeu: noi ştim că omul 
acesta este un păcătos.`` 
Ioan 9:29  Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu ştim de unde este.``  
Ioan 9:31  Ştim că Dumnezeu n'ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl  
ascultă. 
Ioan 9:33  Dacă omul acesta n'ar veni dela Dumnezeu, n'ar putea face nimic.``  
Ioan 9:35  Isus a auzit că l -au dat afară; şi, cînd l  -a găsit, i  -a zis: ,,Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?`` 
Ioan 10:33  Iudeii I-au răspuns: ,,Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă, şi pentrucă Tu, 
care eşti un om, Te faci Dumnezeu.`` 
Ioan 10:35  Dacă Legea a numit ,dumnezei`, pe aceia, cărora le -a vorbit Cuvîntul lui Dumnezeu, -şi Scriptura nu poate fi  
desfinţată, - 
Ioan 10:36  cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M'a sfinţit şi  M'a trimes în lume? Şi aceasta, pentrucă am zis: ,Sînt 
Fiul lui Dumnezeu!` 
Ioan 11:4  Dar Isus, cînd a auzit vestea aceasta, a zis: ,,Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, 
pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.``  
Ioan 11:22  Dar şi acum, ştiu că orice vei cere dela Dumnezeu, Îţi  va da Dumnezeu.`` 
Ioan 11:27  ,,Da, Doamne,`` I -a zis ea, ,,cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.``  
Ioan 11:40  Isus i  -a zis: ,,Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?``  
Ioan 11:52  Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi  ca să adune într'un singur trup pe copiii  lui Dumnezeu cei risipiţi.  
Ioan 12:40  ,,Le -a orbit ochii, şi  le -a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la 
Dumnezeu, şi să  -i  vindec.`` 
Ioan 12:43  Căci au iubit mai mult slava oamenilor decît slava lui Dumnezeu. 
Ioan 13:3  Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mîni, că dela Dumnezeu a venit şi  la Dumnezeu Se duce,  
Ioan 13:31  Dupăce a ieşit Iuda, Isus a zis: ,,Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi  Dumnezeu a fost proslăvit în El.  
Ioan 13:32  Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi  Dumnezeu Îl  va proslăvi în El însuş, şi  -L va proslăvi îndată. 
Ioan 14:1  Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. 
Ioan 16:2  Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă, va veni vremea cînd, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă 
lui Dumnezeu. 
Ioan 16:27  Căci Tatăl însuş vă iubeşte, pentrucă M'aţi iubit, şi aţi crezut că am ieşit dela Dumnezeu. 
Ioan 16:30  Acum cunoaştem că ştii toate lucrurile, şi  n'ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem că ai ieşit dela 
Dumnezeu.`` 
Ioan 17:3  Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-
ai trimes Tu. 
Ioan 19:7  Iudeii i-au răspuns: ,,Noi avem o Lege, şi  după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentrucă S'a făcut pe Sine 
Fiul lui Dumnezeu.`` 
Ioan 20:31  Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi 
crezînd, să aveţi viaţa în Numele Lui. 
Ioan 21:19  A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i  
-a zis: ,,Vino după Mine.`` 
Acts 1:3  După patima Lui, li S'a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, şi  vorbind 
cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. 



 


