
nimeni

Matei 9:28-30
28. După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis: „Credeţi că pot face 
lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei.
29. Atunci S-a atins de ochii lor, şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!”
30. Şi li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul şi le-a zis: „Vedeţi, să 
nu ştie nimeni.”

Matei 20:6-7
6. Când a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând în piaţă, şi le-a zis: 
«De ce staţi aici toată ziua fără lucru?“
7. Ei i-au răspuns: „Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.“ „Duceţi-vă şi voi în via mea“, 
le-a zis el, „şi veţi primi ce va fi cu dreptul.“

Marcu 12:34
34. Isus a văzut că a răspuns cu pricepere, şi i-a zis: „Tu nu eşti departe de Împărăţia 
lui Dumnezeu.“ Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.

Ioan 3:13
13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului, 
care este în cer.

Ioan 6:44
44. Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimes; şi Eu îl voi
învia în ziua de apoi.

Ioan 8:10
10. Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-
a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?”

Ioan 10:27-28
27. Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.
28. Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna 
Mea.

Ioan 16:22
22. Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăş, inima vi 
se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.

Romani 3:20
20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece 
prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.



Romani 13:8
8. Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe 
alţii, a împlinit Legea.

1 Corinteni 3:11
11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este 
Isus Hristos.

2 Corinteni 5:16
16. Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi chiar dacă 
am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuş acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.

2 Corinteni 6:3
3. Noi nu dăm nimănui nici un prilej de poticnire, pentruca slujba noastră să nu fie 
defăimată.

2 Corinteni 11:9
9. Şi când eram la voi, şi m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui; căci de 
nevoile mele au îngrijit fraţii, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit, şi mă
voi feri să vă îngreuiez cu ceva.

Galateni 2:16
16. Totuş, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai 
prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi 
neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentrucă nimeni nu va fi 
socotit neprihănit prin faptele Legii.

1 Tesaloniceni 4:6
6. Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentrucă
Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.

2 Tesaloniceni 3:8
8. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi
şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi.

Tit 3:2
2. să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de 
blândeţă faţă de toţi oamenii.

Evrei 12:14
14. Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.



Iacov 1:13
13. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sînt ispitit de Dumnezeu”. Căci Dumnezeu 
nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuş nu ispiteşte pe nimeni.

1 Ioan 4:12
12. Nimeni n’a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu 
rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.


