
plin

Matei 6:22
22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin 
de lumină;

Matei 26:41
41. Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă,
dar carnea este neputincioasă.”

Marcu 8:8
8. Au mâncat şi s-au săturat; şi au ridicat şapte coşniţe, pline cu rămăşiţele de 
fărămituri.

Faptele apostolilor 6:5
5. Vorbirea aceasta a plăcut întregei adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de 
credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi 
pe Nicolae, un prozelit din Antiohia.

Romani 12:11
11. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.

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 10:1
1. Eu, Pavel, vă rog, prin blândeţa şi bunătatea lui Hristos, - eu, cel „smerit când sunt 
de faţă în mijlocul vostru, şi plin de îndrăzneală împotriva voastră, când sunt 
departe”,

Efeseni 3:19
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Filipeni 1:11
11. plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

Coloseni 3:12
12. Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o 
inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdare.



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

Evrei 11:7
7. Prin credinţă Noe, cînd a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri cari încă nu se 
vedeau, şi, plin de o teamă sfîntă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a 
osîndit lumea, şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.


