
cunoscut

Ioan 18:15
15. Simon Petru mergea după Isus; tot aşa a făcut şi un alt ucenic. Ucenicul acesta era
cunoscut de marele preot, şi a intrat cu Isus în curtea marelui preot.

Filipeni 1:5
5. Blîndeţa voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. 

1 Timotei 5:9-10
9. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puţin de 
şaizeci de ani, să nu fi avut decât un singur bărbat; 
10. să fie cunoscută pentru faptele ei bune; să fi crescut copii, să fi fost primitoare de 
oaspeţi, să fi spălat picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat ajutor la 
orice faptă bună. 

1 Petru 1:17-21
17. Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, 
purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
18. căci ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din 
felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
20. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfârşitul 
vremurilor pentru voi,
21. cari, prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a dat 
slavă, pentruca, credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

Luca 2:14-20
14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii 
plăcuţi Lui.”
15. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către
alţii: „Haidem să mergem pînă la Betleem, şi să vedem ce ni s’a spus şi ce ne-a făcut 
cunoscut Domnul.”
16. S-au dus în grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în iesle.
17. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.
18. Toţi ceice i-au auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii.
19. Maria păstra toate cuvintele acelea, şi se gîndea la ele în inima ei.
20. Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudînd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce 
auziseră şi văzuseră, şi cari erau întocmai cum li se spusese.

Ioan 1:1-18
1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără 
El.



4. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5. Lumina luminează în întunerec, şi întunerecul n-a biruit-o.
6. A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
7. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentruca toţi să creadă 
prin el.
8. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.
9. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.
10. El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
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.
14. Şi Cuvântul S’a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi 
am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. -
15. Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: 
„Celce vine după mine, este înaintea mea, pentrucă era înainte de mine». -
16. Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har;
17. căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul 
Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

Ioan 1:29-34
29. A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii!
30. El este Acela despre care ziceam: „După mine vine un om, care este înaintea mea,
căci era înainte de mine.
31. Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să 
fie făcut cunoscut lui Israel.”
32. Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul pogorîndu-Se din cer ca un
porumbel şi oprindu-Se peste El.
33. Eu nu-L cunoşteam; dar Celce m-a trimes să botez cu apă, mi-a zis: „Acela peste 
care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul 
Sfînt.”
34. Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

Ioan 15:15-17
15. Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v-am numit
prieteni, pentrucă v-am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu.
16. Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v’am ales pe voi; şi v-am rînduit să mergeţi şi să
aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere dela Tatăl, în 
Numele Meu, să vă dea.
17. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.



Ioan 17:6-8
6. Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor, pe cari Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi 
erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvîntul Tău.
7. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine dela Tine.
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 17:26
26. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentruca 
dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.”

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

1 Corinteni 15:1-8
1. Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi 
primit-o, în care aţi rămas,
2. şi prin care sînteţi mîntuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, 
degeaba aţi crezut.
3. V’am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru 
păcatele noastre, după Scripturi;
4. că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
5. şi că S’a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.
6. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre cari cei mai mulţi 
sînt încă în viaţă, iar unii au adormit.
7. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.
8. După ei toţi, ca unei stârpituri, mi s-a arătat şi mie.

Efeseni 3:4-12
4. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,
5. care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a 
fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.
6. Că adică Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup 
cu noi şi iau parte cu noi la aceeaş făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,
7. al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin 
lucrarea puterii Lui.
8. Da, mie, care sînt cel mai neânsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta 
să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos,
9. şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din 
veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;
10. pentruca domniile şi stăpînirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, 
înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,
11. după planul vecinic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.
12. În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu 



încredere.

Efeseni 6:18-19
18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la 
aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii,
19. şi pentru mine, ca, oridecîteori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac 
cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei,

Coloseni 1:25-29
25. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu 
pentru voi ca să întregesc Cuvîntul lui Dumnezeu.
26. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din vecinicii şi în toate veacurile, dar 
descoperită acum sfinţilor Lui,
27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia
între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
28. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată 
înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus.
29. Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în 
mine.

2 Petru 1:16-19
16. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, 
nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii cari am văzut noi 
înşine cu ochii noştri mărirea Lui.
17. Căci El a primit dela Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci cînd, din slava 
minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit,
în care Îmi găsesc plăcerea.”
18. Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel 
sfînt.
19. Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, 
ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va 
răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.


