
încredinţa

Luca 23:46
46. Isus a strigat cu glas tare: „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Şi când a 
zis aceste vorbe Şi-a dat duhul.

Faptele apostolilor 15:40
40. Pavel şi-a ales pe Sila, şi a plecat, dupăce a fost încredinţat de fraţi în grija harului
Domnului.
41. El a străbătut Siria şi Cilicia, întărind Bisericile.

Faptele apostolilor 20:32
32. Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului 
Său, care vă poate zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei 
sfinţiţi.

Romani 14:5
5. Unul socoteşte o zi mai pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. 
Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.

Filipeni 1:6
6. Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi 
până în ziua lui Isus Hristos.

2 Timotei 1:14
14. Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sfînt, care locuieşte 
în noi.

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.

2 Timotei 1:5
5. Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois 
şi în mama ta Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine. 

Evrei 2:13
13. Şi iarăş: „Îmi voi pune încrederea în El.” Şi în alt loc: „Iată-Mă, Eu şi copiii, pe 
cari Mi i-a dat Dumnezeu!”

Evrei 3:6 
6. 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 4:16 
16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 
îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Evrei 10:35
 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 Petru 4:19

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

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.


