
Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască
Hristos?  (Mat 2:4)

Şi auzind Ioan, în închisoare, despre faptele lui Hristos, şi trimiţând pe doi dintre ucenicii săi,
au zis Lui:  (Mat 11:2)

Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.  (Mat 16:16)

Zicând: Ce vi se pare despre Hristos? Al cui Fiu este? Zis-au Lui: Al lui David.  (Mat 22:42)

Dar Iisus tăcea. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui nouă de eşti Tu
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.  (Mat 26:63)

Şi a tămăduit pe mulţi care pătimeau de felurite boli şi demoni mulţi a alungat. Iar pe demoni
nu-i lăsa să vorbească, pentru că-L ştiau că El e Hristos.  (Mar 1:34)

Şi El i-a întrebat: Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? Răspunzând, Petru a zis Lui: Tu eşti Hristosul. 
(Mar 8:29)

Iar El tăcea şi nu răspundea nimic. Iarăşi L-a întrebat arhiereul şi I-a zis: Eşti tu Hristosul, Fiul
Celui binecuvântat?  (Mar 14:61)

Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să vedem şi să credem. Şi cei împreună
răstigniţi cu El Îl ocărau.  (Mar 15:32)

Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.  (Luk 2:11)

Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul
Domnului.  (Luk 2:26)

Iar poporul fiind în aşteptare şi întrebându-se toţi despre Ioan în cugetele lor: Nu cumva el este
Hristosul?  (Luk 3:15)

Din mulţi ieşeau şi demoni, care strigau şi ziceau: Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Dar El, certându-i,
nu-i lăsa să vorbească acestea, că ştiau că El este Hristosul.  (Luk 4:41)

Şi El le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? Iar Petru, răspunzând, a zis: Hristosul lui
Dumnezeu.  (Luk 9:20)

Zicând: Spune nouă dacă eşti Tu Hristosul. Şi El le-a zis: Dacă vă voi spune, nu veţi crede;  (Luk
22:67)

Şi au început să-L pârască, zicând: Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi
împiedicând să dăm dajdie Cezarului şi zicând că El este Hristos rege.  (Luk 23:2)

Şi sta poporul privind, iar căpeteniile îşi băteau joc de El, zicând: Pe alţii i-a mântuit; să Se
mântuiască şi pe Sine Însuşi, dacă El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu.  (Luk 23:35)

Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi, Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te
pe Tine Însuţi şi pe noi.  (Luk 23:39)



Nu trebuia oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?  (Luk 24:26)

Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a
treia zi.  (Luk 24:46)

Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos.  (Joh 1:17)

Şi el a mărturisit şi n-a tăgăduit; şi a mărturisit: Nu sunt eu Hristosul.  (Joh 1:20)

Şi l-au întrebat şi i-au zis: De ce botezi deci, dacă tu nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici Proorocul? 
(Joh 1:25)

Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte:
Hristos).  (Joh 1:41)

Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.  (Joh
3:28)

I-a zis femeia: Ştim că va veni Mesia care se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti
nouă toate.  (Joh 4:25)

Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva aceasta este Hristosul? 
(Joh 4:29)

Iar femeii i-au zis: Credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că
Acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii.  (Joh 4:42)

Şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu.  (Joh 6:69)

Şi iată că vorbeşte pe faţă şi ei nu-I zic nimic. Nu cumva căpeteniile au cunoscut cu adevărat că
Acesta e Hristos?  (Joh 7:26)

Dar pe Acesta Îl ştim de unde este. Însă Hristosul, când va veni, nimeni nu ştie de unde este. 
(Joh 7:27)

Dar mulţi din mulţime au crezut în El şi ziceau: Hristosul când va veni va face El minuni mai
multe decât a făcut Acesta?  (Joh 7:31)

Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? 
(Joh 7:41)

N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui
David?  (Joh 7:42)

Acestea le-au spus părinţii lui, pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale
că, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă.  (Joh 9:22)

Deci L-au împresurat iudeii şi Îi ziceau: Până când ne scoţi sufletul? Dacă Tu eşti Hristosul,
spune-o nouă pe faţă.  (Joh 10:24)

Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în



lume.  (Joh 11:27)

I-a răspuns deci mulţimea: Noi am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac; şi cum zici Tu că
Fiul Omului trebuie să fie înălţat? Cine este acesta, Fiul Omului?  (Joh 12:34)

Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus
Hristos pe Care L-ai trimis.  (Joh 17:3)

Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să
aveţi viaţă în numele Lui.  (Joh 20:31)


