
Domnul Dumnezeu

Matei 1:23

23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, 

care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.

Matei 19:26

26. Isus S-a uitat ţintă la ei, şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar

la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.”

Marcu 16:19

19. Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer, şi a şezut la dreapta lui 

Dumnezeu.

Luca 1:6

6. Amândoi erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, şi păzeau fără pată toate 

poruncile şi toate rânduielile Domnului.

Luca 1:30-32

30. Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 

Dumnezeu.

31. Şi iată că vei rămânea însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele 

Isus.

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 1:46-47

46. Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul,

47. şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu,

Luca 2:10-14

10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare 

bucurie pentru tot norodul:

11. astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

12. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi 



culcat într-o iesle.”

13. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe 

Dumnezeu, şi zicând:

14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii 

plăcuţi Lui.”

Ioan 1:1

1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era 

Dumnezeu.

Faptele apostolilor 2:22-24

22. Bărbaţi Israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de 

Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere, pe cari

le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;

23. pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai 

dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor 

fărădelege.

24. Dar Dumnezeu L-a înviat, deslegându-I legăturile morţii, pentrucă nu era cu 

putinţă să fie ţinut de ea.

Faptele apostolilor 2:32-33

32. Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai lui.

33. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl 

făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

Romani 1: 30

30. deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe 

cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.

Romani 6: 11

11. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în 

Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 8: 31

31. Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru 



noi, cine va fi împotriva noastră?

Romani 15: 5-6

5.  Dumnezeul răbdării şi al mîngâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţiminte, unii 

faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus;

6. pentruca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl 

Domnului nostru Isus Hristos.

Romani 15: 13

13.  Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa, 

pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

Romani 16: 27

27.  a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii 

vecilor! Amin

1 Corinteni 1: 9

9. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, 

Domnul nostru.

1 Corinteni 6: 19-20

19. nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în voi, şi pe 

care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?

20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în 

duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu.

1 Corinteni 8: 26

26. totuş pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate 

lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt 

toate lucrurile şi prin El şi noi..  

1 Corinteni 12: 6

6.  sunt felurite lucrări, dar este acelaş Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.



1 Corinteni 15: 57-58

57.  Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru 

Isus Hristos!

58. De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul 

Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică.! 

2 Corinteni 1: 3

3.  Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele 

îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, 

2 Corinteni 3: 5

5.  nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. 

Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu,

2 Corinteni 5: 18

18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus 

Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării;

19.  că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în 

socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.

20.  noi dar, suntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar 

îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu 

Dumnezeu!

21.  Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 

neprihănirea lui Dumnezeu în El.

2 Corinteni 3: 5

5. Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvîrşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în

pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.

Efeseni 2: 4-9

4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a

iubit, 

5. măcar, că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos 

(prin har sunteţi mântuiţi)., 

6.  El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în 

Hristos Isus,



7.  ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea 

Lui faţă de noi în Hristos Isus.

8.  Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este 

darul lui Dumnezeu. 

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

 Efeseni 4: 6

6. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care 

lucrează prin toţi şi care este în toţi.

Filipeni 2: 13

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

voinţa şi înfăptuirea.

1.Tesaloniceni 2:13 

13. De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit 
Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, 
aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi cari 
credeţi.

1 Timotei 1: 15

15. ,adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: „Hristos Isus a 

venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre cari cel dintâi sunt eu.  

16.  Dar am căpătat îndurare, pentruca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintîi, 

toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete 

viaţa veşnică.

17. A Împăratului veciniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, 

să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.

1 Timotei 2: 5

5.  Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 

oameni: Omul Isus Hristos,

Evrei 11: 6

6. Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de 

Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce -L caută.



1 Evrei 11: 20

20. Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui vecinic, a sculat din morţi

pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,

21. să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, 

şi să lucreze în noi ce-i este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii 

vecilor! Amin.

Iacov 1: 27

27.  Religiunea curată şi neântinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să 

cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neântinaţi de lume.

Iacov 4:7

7. Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.

1.Petru 1:23 

23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac.

1 Petru 2: 17

17.  Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste 

împăratului!

1 Petru 5: 12

12.  V-am scris aceste puţine rânduri prin Silvan, care cred că este un frate 

credincios, ca să vă sfătuiesc şi să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu 

este harul acesta, de care v-aţi alipit.

1 Ioan 1: 7

7.   Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem părtăşie unii

cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

1 Ioan 1: 9

9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi 

să ne curăţească de orice nelegiuire. 



1 Ioan 4: 7

7. Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi 

oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

1 Ioan 4: 10-13

10. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a 

iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

11. Prea iubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi 

unii pe alţii. 

12. nimeni n'a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu 

rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvîrşită în noi.

13.  Cunoaştem că rămânem în El şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din 

Duhul Său.


