
împlinire

Matei 1:20-25
20. Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului,
şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce
s-a zămislit în ea, este dela Duhul Sfînt.
21. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul
Lui de păcatele sale.”
22. Toate aceste lucruri s’au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin
proorocul, care zice:
23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuil”,
care, tălmăcit,
înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.
24. Cînd s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat
la el pe nevastă-sa.
25. Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.

Matei 3:13-17
13. Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
14. Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine,
şi Tu vii la mine?”
15. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce
trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.
16. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile
s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel şi
venind peste El.
17. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care
Îmi găsesc plăcerea.”

Matei 1:15
15. El zicea: „S’a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-
vă, şi credeţi în Evanghelie.“
Luca 1:42-56
42. Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvîntat este
rodul pântecelui tău.
43. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu?
44. Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în
pântece de bucurie.
45. Ferice de aceea care a crezut; pentrucă lucrurile, cari i-au fost spuse din partea
Domnului, se vor împlini.”
46. Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul,
47. şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
48. pentrucă a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că deacum încolo,



toate neamurile îmi vor zice fericită,
49. pentrucă Cel Atot Puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este
sfânt,
50. şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.
51. El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile, pe cari le aveau cei mândri în
inima lor.
52. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei
smeriţi.
53. Pe cei flămînzi i-a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile
goale.
54. A venit în ajutorul robului său Israel, căci Şi-a adus aminte de îndurarea Sa, -
55. cum făgăduise părinţilor noştri, - faţă de Avraam şi sămânţa lui în veac.”
56. Maria a rămas împreună cu Elisaveta cam trei luni. Apoi s-a întors acasă.
Luca 18:31
31. Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece, şi le-a zis: „Iată că ne suim la Ierusalim, şi
tot ce a fost scris prin prooroci despre Fiul omului, se va împlini.
Ioan 4:34
34. Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimes, şi să împlinesc
lucrarea Lui.

Ioan 19:28
28. După aceea, Isus, care ştia că acum totul s-a sfîrşit, ca să împlinească Scriptura, a
zis: „Mi-e sete.”


