
nume

Matei 1:21
21. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul 
Lui de păcatele sale.”

Matei 18:5
5. Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine.

Matei 18:20
20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în 1 (1. Greceşte: Pentru Numele Meu) 
Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

Matei 28:19
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh.

Marcu 9:41
41. Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentrucă sunteţi 
ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.

Ioan 1:12
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;

Ioan 14:13-14
13. şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentruca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.
14. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Ioan 20:30-31
30. Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne cari nu sunt scrise în 
cartea aceasta.
31. Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeţi că Isus este Hristosul, 
Fiul lui Dumnezeu; şi crezînd, să aveţi viaţa în Numele Lui.

Efeseni 1: 21-23 
21. mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie
şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
22. El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.

Filipeni 2: 9-10
9. Deaceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai 
pe sus de orice nume;
10. pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe 



păm  â  nt şi de supt păm  â  nt,

Coloseni 3:17
17. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, 
şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

1 Ioan 3:23
23. Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim 
unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.
24. Cine păzeşte poruncile Lui, rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El răm  â  ne 
în noi prin Duhul, pe care ni L-a dat.


