
sănătos

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

Matei 9:20-22
20. Şi iată o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe 
dinapoi, şi s-a atins de poala hainei Lui.
21. Căci îşi zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, şi mă voi tămădui.”
22. Isus S-a întors, a văzut-o, şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.”
Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela.

Luca 5:31-32
31. Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doftor, ci cei 
bolnavi.
32. N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi ci pe cei păcătoşi.”

Luca 7:9
9. Când a auzit Isus aceste vorbe, S’a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul, care 
mergea după El,
şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.”

Luca 15:27
27. Robul acela i-a răspuns: „Fratele tău a venit înapoi, şi tatăl tău a tăiat viţelul cel 
îngrăşat, pentrucă l-a găsit iarăş sănătos şi bine.”

Ioan 5:5-8
5. Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani.
6. Isus, când l-a văzut zăcînd, şi, fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: 
„Vrei să te faci sănătos?”
7. „Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când 
se turbură apa; şi, până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea.
8. „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.”

Faptele apostolilor 4:10
10. s-o ştiţi toţi, şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea 
voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi 
răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.

2 Timotei 1:13
13. Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe cari le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa 
şi dragostea care este în Hristos Isus.



2 Timotei 2:8
8. Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămînţa lui David, înviat din morţi, 
după Evanghelia mea,

Tit 1:13
13. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în 
credinţă,

Tit 2:8
8. de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca protivnicul să rămînă de ruşine, şi să nu poată
să spună nimic rău de noi.

2 Petru 3:1-2
1. Prea iubiţilor, aceasta este a doua epistolă, pe care v-o scriu. În amîndouă, caut să 
vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări,
2. ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii 
prooroci, şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri.


