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Matei 5:8
8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Matei 10:24
24. Ucenicul nu este mai pe sus de învăţătorul său, nici robul mai pe sus de domnul 
său.

Matei 12:49
49. Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Săi şi a zis: „Iată mama Mea şi fraţii Mei!

Matei 28:8
8. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea
de veste ucenicilor Lui.

Marcu  28:8
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.

Marcu 14:14
14. Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: „Învăţătorul zice: „Unde este odaia 
pentru oaspeţi, în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei?”

Luca 11:1
1. Într’o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Cînd a isprăvit rugăciunea, unul din 
ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe 
ucenicii lui.”

Luca 14:26
26. „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, 
pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăş viaţa sa, nu poate fi ucenicul 
Meu.

Luca 4:2
2. Însă Isus nu boteza El însuş, ci ucenicii Lui.

Ioan 8:30-32
30. Pe cînd vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El.
31. Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în 
adevăr ucenicii Mei;
32. veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”



Ioan 13:5
5. Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor, şi să le 
şteargă cu ştergarul cu care era încins.

Ioan 13:35
35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii.”

Ioan 15:8
8. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel
ucenicii Mei.

Ioan 19:26-27
26. Cînd a văzut Isus pe mamă-Sa, şi lîngă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis 
mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!”
27. Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela ucenicul a luat-o la el 
acasă.

Ioan 20:20
20. Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au 
bucurat, cînd au văzut pe Domnul.

Ioan 21:24
24. Ucenicul acesta este celce adevereşte aceste lucruri, şi care le-a scris. Şi ştim că 
mărturia lui este adevărată.

Faptele apostolilor 9:36
36. În Iope, era o uceniţă numită Tabita, nume, care în tîlmăcire se zice Dorca. Ea 
făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii.

Faptele apostolilor 11:26-27
26. şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările 
Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întîiaş dată, ucenicilor li s’a dat 
numele de creştini în Antiohia.
27. În vremea aceea, s’au pogorît nişte prooroci din Ierusalim la Antiohia.

Faptele apostolilor 13:52
52. în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.

Faptele apostolilor 15:10
10. Acum dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu, şi puneţi pe grumazul ucenicilor un jug, pe 
care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta?



Faptele apostolilor 18:23
23. După ce a petrecut cîtăva vreme în Antiohia, Pavel a plecat, şi a străbătut din loc 
în loc ţinutul Galatiei şi Frigiei, întărind pe toţi ucenicii.

Faptele apostolilor 20:1
1. Cînd a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici, şi, dupăce le-a dat sfaturi, şi-a luat 
ziua bună dela ei, şi a plecat în Macedonia.


