
semn

Matei 12:38
38. Atunci unii din cărturari şi din Farisei au luat cuvântul, şi I-au zis: „Învăţătorule, 
am vrea să vedem un semn de la Tine!”

Matei 24:3
3. El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au
zis: „Spune-ne, când se vor întîmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale 
şi al sfîrşitului veacului acestuia?”

Luca 2:12-14
12. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi 
culcat într-o iesle.”
13. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe 
Dumnezeu, şi zicând:
14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii 
plăcuţi Lui.”

Luca 11:30
30. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot aşa şi Fiul omului va fi 
un semn pentru neamul acesta.

Ioan 2:11
11. Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Şi-a arătat 
slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El.

Ioan 3:2
2. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, 
venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu 
este Dumnezeu cu el.”

Ioan 4:48
48. Isus i-a zis: „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu credeţi!”

Ioan 4:54
54. Acesta este iarăş al doilea semn, făcut de Isus, după ce S-a întors din Iudea în 
Galilea.

Ioan 10:40-42
40. Isus S’a dus iarăş dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început. Şi a 
rămas acolo.
41. Mulţi veneau la El, şi ziceau: „Ioan n-a făcut nici un semn; dar tot ce a spus Ioan 
despre omul acesta, era adevărat.”
42. Şi mulţi au crezut în El în locul acela.



Ioan 12:17-18
17. Toţi ceice fuseseră împreună cu Isus, cînd chemase pe Lazăr din mormînt şi-l 
înviase din morţi, mărturiseau despre El.
18. Şi norodul I-a ieşit în întîmpinare, pentrucă aflase că făcuse semnul acesta.

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 crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.

Faptele apostolilor 6:8
8. Ştefan era plin de har şi de putere, şi făcea minuni şi semne mari în norod.

Romani 15:17-21
17. Eu dar mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.
18. Căci n-aş îndrăzni să pomenesc nici un lucru, pe care să nu-l fi făcut Hristos prin 
mine, ca să aducă Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin 
faptele mele,
19. fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de
la Ierusalim şi ţările de primprejur, până la Iliric, am răspîndit cu prisosinţă 
Evanghelia lui Hristos.
20. Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu 
zidesc pe temelia pusă de altul,
21. după cum este scris: „Aceia, cărora nu li se propovăduise despre El, Îl vor vedea, 
şi cei ce n-auziseră de El, Îl vor cunoaşte.“

2 Corinteni 12:12
12. Semnele unui apostol le-aţi avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri şi
minuni cari au fost făcute între voi.

2 Tesaloniceni 3:16-17
16. Însuş Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi 
cu toţi!
17. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare 
epistolă; aşa scriu eu.

Evrei 2:4
4. în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni, şi cu 
darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa!


