
încrederea

Marcu 10:24

24. Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis:

„Fiilor, cît de anevoie este pentru ceice se încred în bogăţii, să intre în Împărăţia lui 

Dumnezeu!

2 Corinteni 1:15

15. În această încredinţare, voiam să vin mai înainte la voi, ca să aveţi un al doilea 
har.

2 Corinteni 3:3-4

3. Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu 
cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe nişte table de piatră, ci pe nişte
table cari sunt inimi de carne.
4. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos.

2 Corinteni 5:6

6. Aşa dar, noi întotdeauna suntem plini de încredere; căci ştim că, dacă suntem acasă
în trup, pribegim departe de Domnul, -

2 Corinteni 7:4

4. Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de 
mîngâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre.

Efeseni 3:12
12. În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu 
încredere.

2 Timotei 2:2
2. Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor marturi, încredinţează la oameni de 
încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii.

Evrei 2:17
17. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, 
în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca
să facă ispăşire pentru păcatele norodului. 
Evrei 4:16 

16. Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem 

noi, dacă păstrăm până la sfîrşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm



Evrei 10: 35

35. Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire!

Evrei 11:1

1. Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică 

încredinţare despre lucrurile cari nu se văd.

1 Ioan 4:17

17. Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta: astfel se face că dragostea este 

desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii.


