
om

Matei 8:25-27
25. Ucenicii s’au apropiat de El, şi L-au deşteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că 
pierim!”
26. El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor?” Apoi S-a sculat, a certat 
vînturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare.
27. Oamenii aceia se mirau, şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi 
vînturile şi marea?”

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 1:4
4. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.

Ioan 1:6
6. A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan.

Ioan 5:33-34
33. Voi aţi trimes la Ioan, şi el a mărturisit pentru adevăr.
34. Nu că mărturia, pe care o primesc Eu, vine de la un om; dar spun lucrurile acestea
pentru ca să fiţi mîntuiţi.

Faptele apostolilor 5:29
29. Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult 
de Dumnezeu decât de oameni!

Faptele apostolilor 10:26
26. Dar Petru l-a ridicat, şi a zis: „Scoală-te, şi eu sunt om!”

Faptele apostolilor 14:8-10
8. În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naştere, care nu umblase 
niciodată.
9. El şedea jos şi asculta pe Pavel cînd vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el, şi fiindcă a 
văzut că are credinţă ca să fie tămăduit,
10. a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în picioare.” Şi el s-sculat dintr-o săritură, şi a 
început să umble. 

Faptele apostolilor 17:30-31
30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor 
oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
31. pentrucă a rînduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care 
L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită



prin faptul că L-a înviat din morţi ...”

Romani 3:28
28. Pentrucă noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele 
Legii.

Romani 4:8
8. Ferice de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!“

Romani 12:18
18. Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.

Romani 13:11
11. Cînd eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; 
când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

2 Corinteni 4:16
16. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, 
totuş omul nostru din lăuntru se înoieşte din zi în zi.

2 Corinteni 5:11
11. Ca unii cari cunoaştem deci frica de Domnul, pe oameni, căutăm să-i încredinţăm;
dar Dumnezeu ne cunoaşte bine, şi nădăjduiesc că şi voi ne cunoaşteţi bine în 
cugetele voastre.

Galateni 1:10
10. Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui 
Dumnezeu?

Galateni 1:11-12
11. Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obîrşie 
omenească;
12. pentrucă, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o dela vreun om, ci prin descoperirea 
lui Isus Hristos.

Galateni 1:16
16. să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri, îndată, n-am 
întrebat pe niciun om,

Galateni 6:1
1. Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, cari sunteţi 
duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei....



Efeseni 2:19
19. Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună 
cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,

Efeseni 4:8
8. De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.”

Efeseni 4:13
13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la 
starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

Efeseni 4:22
22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi 
care se strică după poftele înşelătoare;

Efeseni 4:24
24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o 
neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

1 Timotei 2:5-6
5. Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Isus Hristos,
6. care S’a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia
adeverit la vremea cuvenită,

1 Timotei 6:14-16
14. să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus
Hristos,
15. care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor,
16. singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te 
apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi 
puterea vecinică! Amin.

2 Timotei 3:17
17. pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bună.

Tit 2:11
11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,

Iacov 1:19
19. Ştiţi bine lucrul acesta, prea iubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, 
încet la vorbire, zăbavnic la mânie;



Iacov 3:2
2. Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om 
desăvârşit, şi poate să-şi ţină în frîu tot trupul.

1 Petru 3:4
4. ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia neperitoare a unui duh blând şi liniştit, 
care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu


