
Mântuitor

Luca 1:47-48

46. Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul,

47. şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu,

48. pentrucă a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că deacum încolo, 

toate neamurile îmi vor zice fericită,

Luca 2:11

11. astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

Ioan 4:41-42

41. Mult mai mulţi au crezut în El din pricina cuvintelor Lui.

42. Şi ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că

L-am auzit noi înşine, şi ştim că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.”

Faptele Apostolilor 5: 31

31. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi 
Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.

Filipeni 3: 20-21

20. Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul 

Isus Hristos.

21. El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei 

Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

1 Timotei 1: 1

1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 

şi a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră,

1 Timotei 2: 3-6

3. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,

4. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

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,

1 Timotei 4: 10

10. Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentrucă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul 

cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi.

Tit 1: 4

4. către Tit, adevăratul meu copil în credinţa noastră a amândorora: Har şi pace de la 

Dumnezeu Tatăl, şi de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru!

Tit 3: 4-7

4. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui 
de oameni,
5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea 
Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt,
6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;
7. pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, 
moştenitori ai vieţii veşnice.

1 Ioan 4: 14

14. Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.


