
Fiul  lui Dumnezeu

Ioan 1:18
18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul 
Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

Ioan 1:34
34. Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

Ioan 5;25
25. Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor 
auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi ceice-l vor asculta, vor învia.

Ioan 11;25
25. Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor 
auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi ceice-l vor asculta, vor învia.

Faptele apostolilor 8:37
37. Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că 
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”

Faptele apostolilor 9:20
20. Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu.

Romani 1:4-6
4. iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin 
învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,
5. prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la 
ascultarea credinţei pe toate Neamurile,
6. între cari sânteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.

Galateni 2:20
20. Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc ... dar nu mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa 
în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuş pentru mine.

Evrei 5:8
8. măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe cari le-a suferit.

1 Ioan 4:15
15. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în
Dumnezeu.



1 Ioan 5:13
13. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele Fiului lui 
Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.


