
copilaş

Matei 7:11
11. Deci, dacă voi, cari sânteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai 
mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!

Matei 11:16-17
16. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu nişte copilaşi, cari 
şed în pieţe, şi strigă la tovarăşii lor:
17. „V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi tânguit.“

Matei 15:24-28
24. Drept răspuns, El a zis: „Eu nu sânt trimes decît la oile pierdute ale casei lui 
Israel.”
25. Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicînd: „Doamne, ajută-mi!”
26. Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pânea copiilor, şi s-o arunci la 
căţei!”
27. „Da, Doamne”, a zis ea, „dar şi căţeii mănîncă fărămiturile cari cad de la masa 
stăpînilor lor.”
28. Atunci Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti.” Şi 
fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Matei 18:1-5
1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, şi L-au întrebat: „Cine este mai mare 
în Împărăţia cerurilor?”
2. Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor,
3. şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă 
veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
4. Deaceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia 
cerurilor. 
5. Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine.

Matei 19:13-15
13. Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei, şi să Se roage 
pentru ei. Dar ucenicii îi certau.
14. Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci Împărăţia 
cerurilor este a celor ca ei.”
15. După ce Şi-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo.

Matei 21:15-16
15. Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe cari le făcea, 
şi pe copii strigând în Templu şi zicînd: „Osana, Fiul lui David!” s-au umplut de 
mânie.
16. Şi I-au zis: „Auzi ce zic aceştia?” „Da,” le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit 
niciodată cuvintele acestea: „Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce 



sug?”

Marcu 5:38-43
38. Au ajuns la casa fruntaşului sinagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă, şi pe unii cari 
plângeau şi se tânguiau mult.
39. A intrat înlăuntru, şi le-a zis: „Pentruce faceţi atâta zarvă, şi pentruce plângeţi? 
Copila n-a murit, ci doarme.“
40. Ei îşi băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl 
copilei, pe mama ei, şi pe cei ce-L însoţiseră, şi a intrat acolo unde zăcea copila.
41. A apucat-o de mână, şi i-a zis: „Talita cumi“, care, tâlmăcit, însemnează: „Fetiţo, 
scoală-te, îţi zic!“
42. Îndată fetiţa s-a sculat, şi a început să umble; căci era de doisprezece ani. Ei au 
rămas încremeniţi.
43. Isus le-a poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucrul acesta; şi a zis să dea de 
mâncare fetiţei.

Luca 9:47-48
47. Isus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaş, l-a pus lângă El,
48. şi le-a zis: „Oricine primeşte pe acest copilaş, în Numele Meu, pe Mine Mă 
primeşte; şi oricine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M’a trimes pe Mine. 
Fiindcă cine este cel mai mic între voi toţi, acela este mare.”

Luca 11:5-10
5. Apoi le-a mai zis: „Dacă unul dintre voi are un prieten, şi se duce la el la miezul 
nopţii, şi-i zice: «Prietene, împrumută-mi trei pâni,
6. căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu, şi n-am ce-i pune înainte;»
7. şi dacă dinlăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: «Nu mă turbura; acum 
uşa este încuiată, copiii mei sânt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pâni», -
8. vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentrucă-i este prieten, totuş, măcar 
pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va da tot ce-i trebuie.
9. Deaceea şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va 
deschide.
10. Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

Luca 14:25-27
25. Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors, şi le-a zis:
26. „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, 
pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăş viaţa sa, nu poate fi ucenicul 
Meu.
27. Şi oricine nu-şi poartă crucea, şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.

Luca 18:16-17
16. Isus a chemat la Sine pe copilaşi, şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i
opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.
17. Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, 



cu niciun chip nu va intra în ea.”

Luca 23:28-30
28. Isus S’a întors spre ele, şi a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine; 
ci plîngeţi-vă pe voi înşivă şi pe copiii voştri.

Ioan 8:39
39. „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam”. Isus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai 
lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.

Ioan 13:33-35
33. Copilaşilor, mai sânt puţin cu voi. Mă veţi căuta, şi, cum am spus Iudeilor că, 
unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă acum.
34. Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă 
iubiţi şi voi unii pe alţii.
35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sânteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii.”

Ioan 21:4-11
4. Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm; dar ucenicii nu ştiau că este Isus.
5. „Copii”, le-a zis Isus „aveţi ceva de mîncare?” Ei i-au răspuns: „Nu”.
6. El le-a zis: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei, şi veţi găsi.” Au aruncat-
o deci, şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor.
7. Atunci ucenicul, pe care-l iubea Isus, a zis lui Petru: „Este Domnul!” Cînd a auzit 
Simon Petru că este Domnul şi-a pus haina pe el, şi s’a încins, căci era desbrăcat, şi s-
a aruncat în mare.
8. Ceilalţi ucenici au venit cu corăbioara, trăgînd mreaja cu peşti, pentrucă nu erau 
departe de ţărm decît ca la două sute de coţi.
9. Cînd s-au pogorît pe ţărm au văzut acolo jăratic de cărbuni, peşte pus deasupra şi 
pâine.
10. Isus le-a zis: „Aduceţi din peştii, pe cari i-aţi prins acum.”
11. Simon Petru s-a suit în corăbioară, şi a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută 
cincizeci şi trei de peşti mari: şi, măcar că erau atîţia, nu s’a rupt mreaja.

Faptele apostolilor 2:37-39
37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru 
şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh.
39. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce 
sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.”

Romani 8:16-17
16. Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui 
Dumnezeu.



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.

1 Corinteni 4:14
14. Nu vă scriu aceste lucruri, ca să vă fac ruşine; ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte 
copii prea iubiţi ai mei.

1 Corinteni 4:16-17
16. Deaceea vă rog să călcaţi pe urmele mele.
17. Pentru aceasta v-am trimes pe Timotei, care este copilul meu prea iubit şi 
credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos şi de 
felul cum învăţ eu pe oameni pretutindeni în toate Bisericile.

1 Corinteni 13:11
11. Cînd eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gîndeam ca un copil; 
cînd m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

1 Corinteni 14:20
20. Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci, la răutate, fiţi prunci; iar la minte, fiţi oameni 
mari.

Efeseni 4:14-15
14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vînt de 
învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să 
ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

Efeseni 5:1-2
1. Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi.
2. Trăiţi în dragoste, dupăcum şi Hristos ne-a iubit, şi S’a dat pe Sine pentru noi „ca 
un prinos şi ca o jertfă de bun miros”, lui Dumnezeu.

Efeseni 5:
8. Odinioară eraţi întunerec; dar acum sânteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca 
nişte copii ai luminii.
9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.

Efeseni 6:1-4
1. Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.
2. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” - este cea dintâi poruncă însoţită de o 
făgăduinţă -
3. „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”
4. Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mînie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi 
învăţătura Domnului.



Filipeni 2:22
22. Ştiţi râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună 
cu mine pentru înaintarea Evangheliei.

1 Timotei 3:4
4. să-şi chivernisească bine casa, şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa.

Evrei 2:9-13
9. Dar pe Acela, care a fost făcut „pentru puţină vreme mai pe jos decît 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 sânt sfinţiţi, sânt 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!“

1 Petru 1:13-16
13. De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată 
nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.
14. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi tîrîţi în poftele, pe cari le aveaţi altădată, 
cînd eraţi în neştiinţă.
15. Ci, după cum Cel ce v’a chemat este sfînt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea 
voastră.
16. Căci este scris: „Fiţi sfânţi, căci Eu sunt sfânt”.

1 Ioan 1-2
1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, 
avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), 
pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci 
pentru ale întregei lumi.

1 Ioan 1:12
12. Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.

1 Ioan 1:28
28. Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentruca atunci cînd Se va arăta El, să avem 
îndrăsneală, şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.

1 Ioan 3:7



7. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, 
cum El însuş este neprihănit.

2 Ioan v. 3-4
3. Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi din partea 
Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste!
4. M-am bucurat foarte mult cînd am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, 
după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.


