
mărturisi

Matei 3:6
6. şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

Matei 10:32
32. Deaceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu 
înaintea Tatălui Meu care este în ceruri;

Ioan 1:7
7. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă 
prin el.

Faptele apostolilor 4:33
33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare 
har era peste toţi.

Faptele apostolilor 10:43
43. Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele 
Lui, iertarea păcatelor.”

Faptele apostolilor 19:18
18. Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră.

Faptele apostolilor 23:11
11. În noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel, şi i-a zis: „Îndrăzneşte, 
Pavele; căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să 
mărturiseşti şi în Roma.”

Romani 10: 9-10
9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se
ajunge la mântuire,

Galateni 1: 11-12

11. Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie 
omenească;
12. pentrucă, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea 
lui Isus Hristos.

Filipeni 2: 11
11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos 



este Domnul.

Evrei 3:1

1. Deaceea, fraţi sfinţi, cari aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la 
Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,

Evrei 13:15

15. Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor
cari mărturisesc Numele Lui.

Iacov 5:16
16. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

1 Ioan 1: 9

9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să
ne curăţească de orice nelegiuire.

1 Ioan 4: 2

2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că 
Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu;

1 Ioan 4: 15

15. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în
Dumnezeu.

1 Ioan 5: 7-8

7. (Căci trei sunt cari mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei 
una sânt.)
8. Şi trei sunt cari mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt 
una în mărturisirea lor.


