
Fiul omului 

Matei 5:45
45. ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său 
peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

Matei 9:6
6. Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, - „Scoală-te”, 
a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul, şi du-te acasă.”

Matei 12:40
40. Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul
omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului.

Matei 18:11
11. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut.

Matei 20:28
28. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi 
dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

Matei 21:28
28. Ce credeţi? Un om avea doi feciori; şi s-a dus la cel dintâi, şi i-a zis: „Fiule, du-te 
astăzi de lucrează în via mea!“

Matei 24:30
30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor 
boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

Luca 9:56
56. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” 
Şi au plecat într-alt sat.

Luca 10:6
6. Şi dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămânea peste el; altminteri ea 
se va întoarce la voi.

Luca 15:19
19. şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.”

Ioan 3:14-16
14. Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul 
omului,
15. pentruca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
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 4:50-51
50. „Du-te”, i-a zis Isus, „fiul tău trăieşte.” Şi omul acela a crezut cuvintele pe cari i 
le spusese Isus, şi a pornit la drum.
51. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui, şi i-au adus vestea că fiul lui 
trăieşte.

Ioan 5:27
27. Şi I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului.

Ioan 6:27
27. Lucraţi nu pentru mâncarea peritoare, ci pentru mâncarea, care rămâne pentru 
viaţa veşnică, şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică, însuşi Dumnezeu, pe
el L-a însemnat cu pecetea Lui.”

Ioan 8:35-36
35. Şi robul nu rămne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea.
36. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

Ioan 12:36
36. Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.” 
Isus le-a spus aceste lucruri: apoi a plecat şi S-a ascuns de ei.

Faptele apostolilor 13:26
26. Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, şi ceice vă temeţi de Dumnezeu, vouă v-a fost
trimes Cuvântul acestei mântuiri.

Galateni 4:7
7. Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.

1 Tesaloniceni 5:5
5. Voi toţi sânteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. ...

Evrei 2:10
10. Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sânt toate, şi care voia să 
ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor.


