
copii ai lui Dumnezeu

Ioan 1:12 
12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat 
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din 
Dumnezeu.

Ioan 11:52
52. Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune într-un singur trup pe copiii lui
Dumnezeu cei risipiţi.

Romani 8:16 
16. Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui 
Dumnezeu.

Romani 8:17
17. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi 
împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim 
şi proslăviţi împreună cu El.

Romani 8:21
21. că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei 
copiilor lui Dumnezeu.

Romani 9:8
8. Aceasta însemnează că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii 
făgăduinţei sînt socotiţi ca sămânţă.

Filipeni 2:14-16
14. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli,
15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui 
neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,
16. ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am 
alergat, nici nu m-am ostenit în zădar.

1. Ioan 3:1-2 
1. Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi 
suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L-a cunoscut nici pe El.
2. Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă.
Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum 
este.



1. Ioan 5:2
2. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi 
păzim poruncile Lui.

1 Ioan 4:7

7. Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi 
oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.


