
ochi

Matei 6:23
22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin 
de lumină;

Matei 9:29-30
29. Atunci S-a atins de ochii lor, şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!”
30. Şi li s’au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul şi le-a zis: „Vedeţi, să 
nu ştie nimeni.”

Matei 13:16
16. Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că aud!

Luca 2:30
30. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta,

Luca 19:42
42. şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile, cari puteau să-ţi 
dea pacea! Dar acum, ele sînt ascunse de ochii tăi.

Luca 24:16
16. Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.

Ioan 9:6-7
6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a 
uns ochii orbului cu tina aceasta,
7. şi i-a zis: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului” (care, tîlmăcit, 
însemnează: Trimes). El s-a dus, s-a spălat, şi s-a întors văzînd bine.

Faptele apostolilor 1:9
9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor 
L-a ascuns din ochii lor.

Faptele apostolilor 9:18
18. Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi-a căpătat iarăş 
vederea. Apoi s’a sculat, şi a fost botezat.

1 Corinteni 2:9
9. Dar, după cum este scris: „Lucruri, pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a 
auzit, şi la inima omului nu s’au suit, aşa sunt lucrurile, pe cari le-a pregătit 
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”



1 Corinteni 12:14-18
14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15. Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sînt mînă, nu sînt din trup”, - nu este pentru 
aceasta din trup?
16. Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sînt ochi, nu sînt din trup” - nu este pentru 
aceasta din trup?
17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi 
mirosul?
18. Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare 

Galateni 4:14
14. Şi, n’aţi arătat nici dispreţ, nici desgust faţă de ceeace era o ispită pentru voi în 
trupul meu; dimpotrivă, m’aţi primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuş 
Hristos Isus.

1 Ioan 1:1
1. Ce era dela început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am 
pipăit cu mînile noastre, cu privire la Cuvîntul vieţii, -


