
ştii

Matei 25:13
13. Veghiaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.

Luca 24:4-6
4. Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine 
strălucitoare.
5. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentruce căutaţi 
între cei morţi pe Cel ce este viu?
6. Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galilea,

Ioan 3:11
11. Adevărat, adevărat îţi spun, că noi vorbim ce ştim, şi mărturisim ce am văzut; şi 
voi nu primiţi mărturia noastră.

Ioan 9:25-26
25. El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum 
văd.”
26. Iarăş l-au întrebat : „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?”

Ioan 9:24-27
24. „Ştiu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.”
25. Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, 
va trăi.
26. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
27. „Da, Doamne,” I-a zis ea, „cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care 
trebuia să vină în lume.”

Ioan 11:23-27
23. Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.”
24. „Ştiu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.”
25. Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, 
va trăi.
26. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
27. „Da, Doamne,” I-a zis ea, „cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care 
trebuia să vină în lume.”

Ioan 13:1
1. Înainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din 
lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i-a iubit pînă la 
capăt.



Ioan 14:4-6
4. Ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi şi calea într-acolo.”
5. „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într-
acolo?”
6. Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine.

Ioan 21:17
17. A treia oară i-a zis Isus:„Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i 
zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” Şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te 
iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele!

Faptele apostolilor 1:8-11
8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi 
martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”
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.
10. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat
doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb,
11. şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a 
înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel cum L-aţi văzut mergând la 
cer.”

Faptele apostolilor 2:14
14. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul, şi le-a zis: 
„Bărbaţi Iudei şi voi toţi cei cari locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta, şi ascultaţi 
cuvintele mele!

Faptele apostolilor 2:36
36. Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe 
acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi.”


