
Domnul Isus Hristos

Matei 1:18-25
18. Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa:
Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a 
aflat însărcinată dela Duhul Sfânt.
19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea 
lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns.
20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului,
şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce 
s-a zămislit în ea, este dela Duhul Sfânt.
21. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mâtui pe poporul 
Lui de păcatele sale.”
22. Toate aceste lucruri s-au întîmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin 
proorocul, care zice:
23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele  Emanuel”, 
care, tâlmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.
24. Cînd 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 18: 18-20
18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în 
cer şi pe pământ.
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 sunt cu voi în toate 
zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin.

Matei 21:10-13
10. Cînd a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare, şi fiecare zicea: „Cine 

este acesta?”

11. „Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele.

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,

13. şi le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.“ Dar voi aţi 

făcut din ea o peşteră de tîlhari.”

Matei 27:37

37. Şi I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor.”



Marcu 10:46-52

46. Au ajuns la Ierihon. Şi pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare 

mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos lîngă drum, 

şi cerea de milă.

47. El a auzit că trece Isus din Nazaret, şi a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, 

ai milă de mine!“

48. Mulţi îl certau să tacă; dar el şi mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!“

49. Isus S-a oprit, şi a zis: „Chemaţi-l!“ Au chemat pe orb, şi i-au zis: „Îndrăzneşte, 

scoală-te, căci te cheamă.“

50. Orbul şi-a aruncat haina; a sărit, şi a venit la Isus.

51. Isus a luat cuvântul, şi i-a zis: „Ce vrei să-ţi fac?“ „Rabuni,“ I-a răspuns orbul, 

„să capăt vederea.“

52. Şi Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.“ Îndată orbul şi-a căpătat vederea,

şi a mers pe drum după Isus.

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 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 zicînd:

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

plăcuţi Lui.”

Luca:2-32

21. Cînd a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, I-au pus numele 

ISUS, nume, care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece.

22. Şi, când s-au împlinit zilele pentru curăţirea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi 

Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului, -



23. după cum este scris în Legea Domnului: „Orice întîi născut de partea bărbătească 

va fi închinat Domnului”,

24. şi ca să aducă jertfă: o păreche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum 

este poruncit în Legea Domnului.

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.

26. Duhul Sfînt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului.

27. El a venit în Templu, mînat de Duhul. Şi, când au adus părinţii înlăuntru pe 

Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea,

28. Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu, şi a zis:

29. „Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău.

30. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta,

31. pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor,

32. lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel.”

Luca 17:12-14

12. Pe cînd intra într-un sat, L-au întîmpinat zece leproşi. Ei au stătut departe,

13. şi-au ridicat glasul, şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”

14. Cînd i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se 

duceau, au fost curăţiţi.

Ioan 1:15-17

15. Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: 

„Celce vine după mine, este înaintea mea, pentrucă era înainte de mine». -

16. Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har;

17. căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.

Ioan 12:20-23

20. Nişte Greci dintre ceice se suiseră să se închine la praznic,

21. s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat, şi au zis: 

„Domnule, am vrea să vedem pe Isus.”

22. Filip s’a dus şi a spus lui Andrei; apoi Andrei şi Filip au spus lui Isus.

23. Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.



Ioan 17:3

3. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat 

şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

Ioan 19:19

19. Pilat a scris o însemnare, pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris: „Isus din 

Nazaret, Împăratul Iudeilor.”

Faptele apostolilor 1:10-11 

10. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s’au 

arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb,

11. şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a 

înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel cum L-aţi văzut mergând la 

cer.”

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 mînile voastre, după sfatul hotărît şi după ştiinţa mai 

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

fărădelege.

24. Dar Dumnezeu L-a înviat, deslegîndu-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 sîntem martori ai lui.

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

făgăduinţa Duhului Sfînt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

Faptele apostolilor 2:36

36. Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe 

acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi.”



Faptele apostolilor 7:55-56

55. Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui 

Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;

56. şi a zis: „Iată , văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta

lui Dumnezeu.”

Faptele apostolilor 7:59

59. Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi zicea: „Doamne Isuse, primeşte 

duhul meu!”

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 9:5-6

5. „Cine eşti Tu, Doamne?” a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sînt Isus, pe care-L 

prigoneşti. „Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într’un ţepuş.”

6. Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te,” i-a zis 

Domnul, „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”

Faptele apostolilor 9:34

34. „Enea,” i-a zis Petru, „Isus Hristos te vindecă; scoală-te, şi fă-ţi patul.” Şi Enea s-

a sculat îndată.

Faptele apostolilor 17:2-3

2. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din 

Scripturi,

3. dovedind şi lămurind, că Hristosul trebuia să pătimească şi să învieze din morţi. 

„Şi acest Isus, pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.”

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 8:1

1. Acum dar nu este nici o osândire pentru ceice sunt în Hristos Isus, cari nu trăiesc 

după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului.

Romani 8:37-39

37. Totuş în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care 

ne-a iubit.

38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpînirile, 

nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,

39. nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare 

să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

1 Corinteni 8: 6

6. 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 sânt 

toate lucrurile şi prin El şi noi.

1 Corinteni 1: 9

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

Domnul nostru.

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, 

Efeseni 1:3

3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a 

binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.



Efeseni 1:17-20

17. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un 

duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,

18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, 

care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,

19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după 

lucrarea puterii tăriei Lui,

20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să 

şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,

Efeseni 2:13

13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin

sângele lui Hristos.

Efeseni 3:10-12

10. pentruca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică,

înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,

11. după planul vecinic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.

12. În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu 

încredere.

Efeseni 6:23

23. Pace fraţilor, şi dragoste împreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi 

din partea Domnului Isus Hristos!

Filipeni 2:5-6

5. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus:

6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n-a crezut ca un lucru de apucat să 

fie deopotrivă cu Dumnezeu,

Filipeni 2:10-11

10. pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe 

pământ şi de supt pământ,

11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos 

este Domnul.



2 Tesaloniceni 1:11-12

11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească 

vrednici de chemarea Lui, şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de 

bunătate, şi orice lucrare izvorîtă din credinţă,

12. pentruca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El,

potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.

1 Timotei 2:5-7

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

oameni: Omul Isus Hristos,

6. care S-a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia

adeverit la vremea cuvenită,

7. şi propovăduitorul şi apostolul lui am fost pus eu - spun adevărul în Hristos, nu 

mint - ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul.

2 Timotei 2:8

8. Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămînţa lui David, înviat din morţi, 

după Evanghelia mea,

Evrei 2:9-18

9. Dar pe Acela, care a fost făcut „pentru puţină vreme mai pe jos decât îngerii“, 

adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste“, din pricina morţii, pe care a

suferit-o; pentruca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.

10. Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sînt toate, şi care voia să 

ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor.

11. Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi, sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este 
ruşine să-i numească „fraţi“,
12. când zice: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul 
adunării.“
13. şi iarăş: „Îmi voi pune încrederea în El.“ şi în alt loc: „Iată-Mă, Eu şi copiii, pe 
cari Mi i-a dat Dumnezeu!“
14. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuş a fost 
deopotrivă părtaş la ele, pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea 
morţii, adică pe diavolul,
15. şi să izbăvească pe toţi aceia, cari prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa 
lor.
16. Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam.
17. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, 



în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca
să facă ispăşire pentru păcatele norodului.
18. şi prin faptul că El însuş a fost ispitit în ceeace a suferit, poate să vină în ajutorul 
celor ce sînt ispitiţi.

Evrei 13:8

8. Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!

Iacov 2:1

1. Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, 

căutând la faţa omului.

1 Petru 3:15

15. Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să 

răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţă şi 

teamă,

2 Petru 1:2-4

2. Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului 

nostru Isus Hristos!

3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 

cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,

4. prin cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă 

faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume 

prin pofte.

5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu 

fapta, cunoştinţa;

6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;

7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.

8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici 

leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus 

Hristos.

2 Petru 1:10

10. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea 

voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.

11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia vecinică a 



Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

2 Petru 1:16-19

16. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, 

nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii cari am văzut noi 

înşine cu ochii noştri mărirea Lui.

17. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava 

minunată, s-a auzit

deasupra Lui un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc 

plăcerea.”

18. Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel 

sfânt.

19. Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, 

ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va 

răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.

2 Petru 3:18

18. ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos. 

A Lui să fie slava, acum şi în ziua veciniciei. Amin.


