
cuvânt

Matei 4:4
4. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Matei 7:24-25
24. De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu 
un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.
25. A dat ploaia, au venit şivoaele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea 
nu s-a prăbuşit, pentrucă avea temelia zidită pe stâncă.

Matei 8:7-8
7. Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l tămăduiesc.”
8. „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri supt acoperemântul meu; ci 
zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.

Matei 15: 23-28
23. El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat 
stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi.”
24. Drept răspuns, El a zis: „Eu nu sunt trimes decât 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 pâinea copiilor, şi s-o arunci la 
căţei!”
27. „Da, Doamne”, a zis ea, „dar şi căţeii mănâncă fărămiturile cari cad de la masa 
stăpânilor 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.

Marcu 4:14
14. Sămănătorul samănă Cuvântul.

Luca 1:37
37. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.

Luca 2:19
19. Maria păstra toate cuvintele acelea, şi se gîndea la ele în inima ei.

Luca 5:5
5. Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit, şi n-am 
prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejile!”

Luca 8:11
11. Iată ce înţeles are pilda aceasta: „Sămânţa, este Cuvântul lui Dumnezeu.



Luca 11:28
28. Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-
L păzesc!”

Ioan 1:1
1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

Ioan 5:24
24. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Celce M’a 
trimes, are viaţa vecinică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.

Ioan 6:68
68. „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii 
veşnice.

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 14:10
10. Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele, pe cari vi le spun 
Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale 
Lui.

Ioan 17:6
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 Cuvântul Tău.

Ioan 17:17
17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

Faptele apostolilor 6:7
7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea 
mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă.

Faptele apostolilor 13:26
26. Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, şi ceice vă temeţi de Dumnezeu, vouă v-a fost
trimes Cuvântul acestei mântuiri.

Romani 3:2
2. Oricum, sunt mari. Şi mai întîi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredinţate 
cuvintele lui Dumnezeu.

Galateni 6:6
6. Cine primeşte învăţătura în Cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l 



învaţă.

Efeseni 4:29
29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum 
e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.

Efeseni 6:17
17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Coloseni 3:16
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-
vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, 
cântând lui Dumnezeu cu mulţămire în inima voastră.

1 Tesaloniceni 2:13
13. De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit 
Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, 
aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi cari 
credeţi.

1 Timotei 1:15-16
15. O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: „Hristos Isus a 
venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre cari cel dintâi sunt eu.
16. Dar am căpătat îndurare, pentruca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, 
toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete 
viaţa veşnică.

1 Timotei 4:5
5. pentrucă este sfinţit prin Cuvâtul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

2 Timotei 4:2
2. propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, 
îndeamnă cu toată blîndeţea şi învăţătura.

2 Timotei 4:15
15. Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care
n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului.

2 Timotei 4:2
2. propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, 
îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.

Tit 1:9
9. să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în 
stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe protivnici.



Evrei 1:2-4
2. la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.
3. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate 
lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta 
Măririi în locurile prea înalte,
4. ajungând cu atît mai pe sus de îngeri, cu cît a moştenit un Nume mult mai minunat 
decât al lor.

Evrei 4:12
12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu 
două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi 
măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.

Evrei 11:3
3. Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că 
tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri cari se văd.

Iacov 1:21
21. De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu 
blîndeţă Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.

Iacov 1:22-23
22. Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelîndu-vă singuri.
23. Căci dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om,
care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă;
24. şi, dupăce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.

1 Petru 1;25
25. dar Cuvântul Domnului rămîne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost 
propovăduit prin Evanghelie.

1 Ioan 1:1-4
1. Ce era dela început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am 
pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, -
2. pentrucă viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă 
vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; -
3. deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu 
noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.
4. Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.


