
Fiul Isus Hristos 

Matei 1:23-25
23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, 
care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. 
24. Când s’a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a 
luat la el pe nevastă-sa.
25. Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.

Matei 3:13-17
13. Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
14. Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, 
şi Tu vii la mine?”
15. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce 
trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.
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 pogorându-Se în chip de porumbel şi 
venind peste El.
17. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care
Îmi găsesc plăcerea.”

Matei 9:27-29
27. Cînd a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi, cari strigau şi ziceau: „Ai 
milă de noi, Fiul lui David!”
28. După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis: „Credeţi că pot face 
lucrul acesta?”
„Da, Doamne”, I-au răspuns ei.
29. Atunci S’a atins de ochii lor, şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!”

Matei 11:27-30
27. Toate lucrurile Mi-au fost date în mâni de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte 
deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de 
Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.
28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
29. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sânt blând şi smerit
cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
30. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.”

Matei 21:9
9. Noroadele cari mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana
Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile
prea înalte!”



Matei 22:42-44
42. Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu este?” „Al lui David”, I-au răspuns ei.
43. Şi Isus le-a zis: „Cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, Îl numeşte Domn, 
când zice:
44. „Domnul a zis Domnului Meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii 
Tăi supt picioarele Tale?

Matei 28:19-20
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sânt cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Marcu 1:10-11
10. Şi îndată, când ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, şi Duhul 
pogorându-Se peste El ca un porumbel.
11. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit, în Tine îmi
găsesc toată plăcerea Mea.“

Ioan 3:16
16. Fiindcă atât 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 veşnică.

Ioan 3:35
35. Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.

Ioan 5:19
19. Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu 
poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face 
Tatăl, face şi Fiul întocmai.

Ioan 5:19-23
19. Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu 
poate face nimic
dela Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul 
întocmai.
20. Căci Tatăl iubeşte pe Fiul, şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decât
acestea, ca voi să vă minunaţi.
21. În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii, şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui 
vrea.
22. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului,
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 8:32
32. El , care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va 
da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?

Ioan 8:36
36. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

Romani 8:30-32
30. Şi pe aceia pe cari i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe cari i-a 
chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe cari i-a socotit neprihăniţi, i-a şi 
proslăvit.
31. Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru 
noi, cine va fi împotriva noastră?
32. El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va 
da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?

1 Corinteni 15:28
28. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce 
I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.

Galateni 1:16
16. să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri, îndată, n-am 
întrebat pe niciun om,

Galateni 4:4-6
4. Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din 
femeie, născut supt Lege,
5. ca să răscumpere pe cei ce erau supt Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.
6. Şi pentru că sânteţi fii, Dumnezeu ne-a trimes în inimă Duhul Fiului Său, care 
strigă: „Ava”, adică: „Tată!”

Coloseni 1:13-14
13. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului 
dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Evrei 1:2
2. la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

Evrei 7:25-28
25. De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de 
Dumnezeu prin El, pentrucă trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.
26. şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit 
de păcătoşi, şi înălţat mai pe sus de ceruri,



27. care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru 
păcatele sale, şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată 
pentru totdeauna, cînd S-a adus jertfă pe Sine însuş.
28. În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii; dar cuvântul
jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care este desăvârşit 
pentru veşnicie.

1 Ioan 1:7
7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem părtăşie unii 
cu alţii; şi s  ân  gele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

1 Ioan 4:9-10
9. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimes în 
lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
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.

1 Ioan 5:11
11. Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este
în Fiul Său.


