
adevărat

Luca 24:33-34
33. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim, şi au găsit pe cei 
unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, adunaţi la un loc,
34. şi zicând: „A înviat Domnul cu adevărat, şi S-a arătat lui Simon.”

Ioan 1:9
9. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în 
lume.

Ioan 4:23
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.

Ioan 6:32
32. Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că Moise nu v-a dat pâine din cer, ci 
Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer;

Ioan 7:28
28. Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga: „Mă cunoaşteţi şi Mă ştiţi de 
unde sunt! Eu n-am venit de la Mine însumi, ci Cel ce M-a trimes, este adevărat, şi 
voi nu-L cunoaşteţi.

Ioan 7:36
36. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

Ioan 10:41-42
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 15:1
1. Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul.

Ioan 17:3
3. Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.



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 12:11
11. Când şi-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimes pe
îngerul Său, şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul Iudeu.”

Filipeni 4:8 
8. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este 
drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice 
faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

1.Tesaloniceni 1:9 
Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum de la idoli v-aţi întors la 
Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat,

1.Timotei 1:15 
15. adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: „Hristos Isus a 
venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre cari cel dintâi sunt eu. 

16. Dar am căpătat îndurare, pentruca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, 
toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete 
viaţa vecinică.

1.Ioan 2:7 
7. Prea iubiţilor nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de 
la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit. 
8. Totuş vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi 
cu privire la voi; căci întunerecul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.

1. Ioan 2:20 
20. Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfânt, şi ştiţi orice lucru.

1. Ioan 2:27
27. Cât despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o dela El, rămâne în voi, şi n-aveţi 
trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate 
lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat
ea.



1. Ioan 5:20
20. Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce 
este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El
este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.


