
Tatăl ceresc

Romani 1:7
7. Deci, vouă tuturor, cari sunteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi
sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Romani 6:4
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, 
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă 
nouă.

Romani 8:15
15. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de 
înfiere, care ne face să strigăm: „Ava! adică: Tată!“

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 sunt 
toate lucrurile şi prin El şi noi.

Efeseni 1:17-23
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,
21. mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie
şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
22. El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţ

Efeseni 3:14-21
14. ... Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,
15. din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ,
16. şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin 
Duhul Lui, în omul din lăuntru,
17. aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, avînd 
rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18. să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adîncimea 
şi înălţimea;
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.



20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi,
21. a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!
Amin.

Efeseni 4:5-6
5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
6. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care 
lucrează prin toţi şi care este în toţi

Coloseni 1:12-14
12. mulţămind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în 
lumină.
13. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului 
dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Evrei 12:9
9. şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită,
nu trebuie oare cu atît mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim?

Iacov 1:17-18
17. orice ni se dă bun şi orice dar desăvîrşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl 
luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
18. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de 
pârgă a făpturilor Lui.

1 Ioan 2:13-14
12. Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.
13. Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, 
tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe 
Tatăl.
14. V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris,
tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe 
cel rău.

1 Ioan 3:1
1. Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi 
suntem....

1 Ioan 5:6-8
6. El, Isus Hristos, este Celce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi
cu sânge; şi Duhul este Celce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este 
adevărul.
7. (Căci trei sînt cari mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei 



una sunt.)
8. Şi trei sînt cari mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt 
una în mărturisirea lor.


