
a avea, aveţi

Matei 5:23
23. Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva
împotriva ta,

Matei 9:4-5
4. Isus, care le cunoştea gândurile, a zis: „Pentruce aveţi gânduri rele în inimile 
voastre?”,

5. Căci ce este mai lesne? A zice: „Iertate îţi sunt păcatele”, sau a zice: „Scoală-te şi 

umblă?” 

Matei 10:36
36. Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.

Matei 13:12
12. Căci celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua 
chiar şi ce are.

Matei 13:44
44. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul 
care o găseşte, o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are, şi cumpără 
ţarina aceea.

Matei 14:4
4. pentrucă Ioan îi zicea: „Nu-ţi este îngăduit s-o ai de nevastă.”

Matei 16:8
8. Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentruce vă gândiţi
că n-aţi luat pîni?

Matei 19:21
21.„Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci, şi vei 
avea o comoară în cer! Apoi vino, şi urmează-Mă.”

Matei 26:11
11. Pentrucă pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.



Marcu 8: 17
17. Isus a înţeles lucrul acesta, şi le-a zis: „Pentruce vă gândiţi că n-aveţi pâini? Tot 
nu pricepeţi şi tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită?

Marcu 12:44
căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce 
avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.”

Ioan 12:36
36. Cîtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.” 
Isus le-a spus aceste lucruri: apoi a plecat şi S-a ascuns de ei.

Ioan 16:15
15. Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu, şi vă 
va descoperi.

Faptele Apostolililor 2:44
44. Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte.

 Faptele Apostolililor 3:6.

6.Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur, n-am; dar ce am, îţi dau: În Numele lui Isus 
Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!”

Faptele Apostolililor 4:32
32. Mulţimea celor ce crezuseră, era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile
lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte.

Faptele Apostolililor 16: 9
9. noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia sta în picioare şi i-a făcut 
următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia, şi ajută-ne!”

Faptele Apostolililor 18:10
10. căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău: 
vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.”

1 Corinteni 4:7
7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai 
primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?



Filipeni 2:2 
2. faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.

Filipeni 2:20 
20. Căci n-am pe nimeni, care să-mi împărtăşească simţirile ca el, şi să se îngrijească 
într-adevăr de starea voastră.

Filipeni 4:12
Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins
să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.

Filipeni 4: 18
18. Am de toate, şi sunt în belşug. Sunt bogat, de când am primit prin Epafrodit ce 
mi-aţi trimes, -un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui 
Dumnezeu. 

Iacov. 4:2. 
2. Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă 
luptaţi; şi nu aveţi, pentrucă nu cereţi.

1.Petru 1:11
11.Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, 
care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să 
fie urmate.

1 Ioan 2:23
23. oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe 
Tatăl.


