
Isus

Matei 1:21
21. Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.

Matei 21:11
11. „Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele.

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 lângă 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.

Luca 2:21
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.

Faptele apostolului 1:11
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 apostolului 2:22
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;

Faptele apostolului 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 apostolului 7:55
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;



Faptele apostolului 17:3
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.”

2 Corinteni 11:4
4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am 
propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o 
altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!


