
iubi

Matei 3:17

17. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care

Îmi găsesc plăcerea.”

Matei 10:37

37. Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de 

Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de 

Mine.

Matei 17:5

5. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor 

s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc 

plăcerea Mea: de El să ascultaţi!”

Matei 19:19

19. să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 

însuţi.”

Marcu 10:21

21. Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit, şi i-a zis: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot

ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea, şi urmează-

Mă.“

Luca 7:47

47. De aceea îţi spun: Păcatele ei, cari sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar 

cui i se iartă puţin, iubeşte puţin.”

Ioan 3:16

16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru 

ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Ioan 3:35

35. Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.



Ioan 11:3

3. Surorile au trimes la Isus să-i spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este 

bolnav.”

Ioan 11:5

5. Şi Isus iubea pe Marta, şi pe sora ei, şi pe Lazăr.

Ioan 11:36

36. Atunci Iudeii au zis: „Iată cît îl iubea de mult!”

Ioan 13:1

1. Înainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din 

lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i-a iubit pînă la 

capăt

Ioan 13:23

23. Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus.

Ioan 14:23

23. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi 

Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.

Romani 8: 28

28. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc
pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sunt chemaţi după planul Său.

1 Corinteni 2: 9

9. Dar, după cum este scris: „Lucruri, pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a 
auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe cari le-a pregătit 
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”

1 Corinteni 8: 3

3. Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.

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.



Efeseni 5:1-2

1. Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi.

2. Trăiţi în dragoste, după cum 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 5:25-27

25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine 

pentru ea,

26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,

27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau 

altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.

Efeseni 6:24

24. Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin.

Filipeni 1:8

8. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus 

Hristos.

Filipeni 4:1

1. De aceea, prea iubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, rămâneţi 

astfel tari în Domnul, prea iubiţilor!

2 Tesaloniceni 2:16

16. Și Însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și 
ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde 

1 Petru 1:8-9

8. pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi 
cu o bucurie negrăită şi strălucită,
9. pentrucă veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.

1 Petru 1:22

22. Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca 
să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată 
inima;



1 Petru 2:17

17. Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste 
împăratului!

1 Ioan 2: 10

10. Cine iubeşte pe fratele său, rămâne în lumină, şi în el nu este nici un prilej de 
poticnire.

1 Ioan 3: 18-19

18. Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.
19. Prin aceasta vom cunoaşte că sîntem din adevăr, şi ne vom linişti inimile înaintea 
Lui,

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: 10

10. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a 
iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

1 Ioan 4: 19

19. Noi Îl iubim pentrucă El ne-a iubit întâi.

1 Ioan 5: 1

1. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte 
pe Celce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El.


