
adevăr

Matei 22:16
16. Au trimes la El pe ucenicii lor împreună cu Irodianii, cari I-au zis: „Învăţătorule, 
ştim că eşti adevărat, şi că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi 
pese de nimeni, pentrucă nu cauţi la faţa oamenilor.

Ioan 1:14
14. Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi 
am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. -

 Ioan 3: 21

Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentruca să i se arate faptele, fiindcă 
sunt făcute în Dumnezeu.”

 Ioan 3:33

33. Cine primeşte mărturia Lui, adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune 
adevărul.

 Ioan 4: 23-24

23. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina 
Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.

24. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în 
adevăr.”

 Ioan 8:31-32

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 8: 45-46

45. Iar pe Mine, pentrucă spun adevărul, nu Mă credeţi. 
46.Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă 
credeţi?

 Ioan 14: 6

6. Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine.



Ioan 16: 13-14

13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot 
adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi 
lucrurile viitoare. 

14. El Mă va proslăvi, pentrucă va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.

Ioan 17: 17

17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

Ioan 18: 37

37. …  „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am 
venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul 
Meu.”

Ioan 19: 35

35. Faptul acesta este adeverit de celce l-a văzut: mărturia lui este adevărată, şi el ştie
că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.

Faptele Apostolilor 10: 34-35
34. Atunci Petru a început să vorbească, şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu 
este părtinitor, 

35. ci că în orice neam, cine se teme de El, şi lucrează neprihănire este primit de El. 

1 Corinteni 5:7-8
7. Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; 
căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit.
8. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi 
viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului

2 Corinteni 4:2 
2. Ca unii, cari am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug
şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici
să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.

2 Corinteni 6:7
7. prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de 
apărare, pe cari le dă neprihănirea;



2 Corinteni 13:8 
8. Căci n-avem nici o putere împotriva adevărului ci pentru adevăr.

Efeseni 1:13-14 
13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi 
crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de 
Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Efeseni 4:15 
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să 
ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

Efeseni 4:21-23 
21. dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost
învăţaţi,
22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi 
care se strică după poftele înşelătoare;
23. şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre,

Efeseni 6:14 
14. Staţi gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa 
neprihănirii,

1.Tim 2:3-6
3. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
4. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului 
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 însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta 
trebuia adeverit la vremea cuvenită

1 Timotei  3:15 
15. Dar dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care 
este Biserica Dumnezeului celui viu, Stâlpul şi temelia adevărului.

2 Timotei 2:15 
15. Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător 
care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului.



Tit 1:1-2
Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor 
lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia, 

2. în nădejdea vieţii vecinice, făgăduite mai înainte de vecinicii de Dumnezeu, care 
nu poate să mintă

Iacov 1:18 
18. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de 
pârgă a făpturilor Lui.

1.Petru 1:22-23 
22. Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca 
să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată 
inima; 
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 

veac. 

1.Ioan 3:18 
18. Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.
19. Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr, şi ne vom linişti inimile înaintea
Lui,

1. Ioan 5:6 
El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi 
cu sânge; şi Duhul este Celce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este 
adevărul.


