
descoperi

2 Corinteni 3:18
18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem 
schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Galateni 1:16
16. să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri, îndată, n-am 
întrebat pe niciun om,

1 Petru 1:5
5. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să 
fie descoperită în vremurile de apoi!

1 Petru5:1
1. Sfătuiesc pe presbiterii (Sau: bătrân.) dintre voi, eu, care sunt un presbiter (Sau: 
bătrân.) ca şi ei, un martur al patimilor lui Hristos, şi părtaş al slavei care va fi 
descoperită:

Romani 8:19
19. De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui 
Dumnezeu.

1 Corinteni 14:26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o 
cântare, altul o învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o 
tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Galateni 1:12
12. pentrucă, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea 
lui Isus Hristos.

Galateni 2:2
2. M-am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia, pe care o 
propovăduiesc eu între Neamuri, în deosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg 
sau să fi alergat în zădar.

Efeseni 1.17
17. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un 
duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,

Romani 1:19
19. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a 
fost arătat de Dumnezeu.



1 Corinteni 2:10
10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează 
totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.

1 Corinteni 14:25
25. Tainele inimii lui sunt descoperite, aşa că va cădea cu faţa la pământ, se va 
închina lui Dumnezeu, şi va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul 
vostru.


