
credincios

Matei 24:45
45. Care este deci robul credincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata
slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?

Matei 25:21
21. Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine 
lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.“

Luca 16:10
10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari; şi 
cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari.

Ioan 20:27
27. Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi 
mâna, şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”

Faptele apostolilor 16:15
15. După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă socotiţi 
credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea.” Şi ne-a silit să intrăm.

1.Corinteni 1:9
9. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, 
Domnul nostru.

1. Corinteni 4:2 
2. Încolo, ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul 
încredinţat lui.

1. Corinteni 10:13
13. nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi 
Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci,
împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Galateni  5:22 
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia,



1.Tesaloniceni 5:23-24 
23. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul 
vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru 
Isus Hristos.
24. Celce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.

2.Tesaloniceni 3:3
3. Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.

1.Timotei 4:10 
10. noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentrucă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul 
cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi.

1.Timotei  4:12 
12. nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire,
în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.

Evrei 10:23
23. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce 
a făcut făgăduinţa.

1.Petru 4:19 
Aşa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-şi încredinţeze sufletele 
credinciosului Ziditor, şi să facă ce este bine.


