
cunoaşte

Matei 11:27
27. Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte 
deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de 
Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.

Luca 8:17
17. Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va 
fi cunoscut şi nu va veni la lumină.

Ioan 4:10
10. - Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi Cine 
este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!” tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă 
vie.”

Ioan 7:28-29
28. Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga: „Mă cunoaşteţi şi Mă ştiţi de 
unde sunt! Eu n-am venit de la Mine însumi, ci Cel ce M’a trimes, este adevărat, şi 
voi nu-L cunoaşteţi.
29. Eu Îl cunosc, căci vin de la El, şi El M-a trimes.”

Ioan 8:31-32
31. Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în 
adevăr ucenicii Mei;
32. veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”

Ioan 10:4
4. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentrucă îi 
cunosc glasul.

Ioan 10:14-15
14. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,
15. aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau 
viaţa pentru oile Mele.

Ioan 10:27-28
27. Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.
28. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna 
Mea.

Ioan 13:35
35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii.”



Ioan 14:9
9. Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a 
văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: „Arată-ne pe Tatăl?”

Ioan 14:16-17
16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor (Greceşte: Paraclet, 
apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac;
17. şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentrucă nu-L vede 
şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămîne cu voi, şi va fi în voi.

Ioan 14:20
20. În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine, şi că 
Eu sunt în voi.

Ioan 17:8
8. Căci le-am dat cuvintele, pe cari Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, şi au cunoscut cu 
adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimes.

Ioan 17:23
23. Eu în ei, şi Tu în Mine; - pentruca ei să fie în chip desăvîrşit una, ca să cunoască 
lumea că Tu M-ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.

Romani 10:20
20. Şi Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: „Am fost găsit de ceice nu Mă 
căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.”

Romani 11:34
34. Şi în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?

1 Corinteni 1:21
21. Căci întrucît lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în 
înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi 
prin nebunia propovăduirii crucii.

1 Corinteni 13:9
9. Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte;

1 Corinteni 13:12
12. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în 
faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu 
cunoscut pe deplin.

2 Corinteni 5:21
21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.



Efeseni 3:19
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Filipeni 4:5 
5. Blândeţa voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.

2 Timotei 2:19

19. Totuş temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: 

„Domnul cunoaşte pe ceice sunt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului, să 

se depărteze de fărădelege!”

2 Timotei 3:15

15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la

mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.

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.

1 Ioan 4:16 
16. Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. 
Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi 
Dumnezeu rămâne în el.

cunoaştere

Efeseni 1:17
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 toţi.



Filipeni 3:7-9
7. Dar lucrurile, cari pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din 
pricina lui Hristos.
8. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de 
mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am perdut toate şi le 
socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos,
9. şi să fiu găsit în El, nu avînd o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea 
care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin 
credinţă.

2 Petru 1:2-4
2. Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului 
nostru Isus Hristos!
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
4. prin cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă 
faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume 
prin pofte.


