
a da

Matei 6:33
33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra.

Matei 7:7-8
7. Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
8. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

Matei 7:11
11. Deci, dacă voi, cari sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai 
mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!

Luca 6:38
38. Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, 
clătinată, care se va vărsa pe deasupra. 

Ioan 6:27
27. Lucraţi nu pentru mâncarea peritoare, ci pentru mâncarea, care rămâne pentru 
viaţa veşnică, şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică, însuş Dumnezeu, pe 
el L-a însemnat cu pecetea Lui.”

Ioan 6:37
37. Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni 
afară:

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

Ioan 14:26-27
26. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimete Tatăl, în Numele Meu, 
vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.
27. Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure 
inima, nici să nu se înspăimânte.

Ioan 15:16-17
16. Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi 
să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în 
Numele Meu, să vă dea.
17. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.



Ioan 17.17
17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

Ioan 17:20
20. Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul 
lor.

Ioan 17:26
26. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca 
dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.”

Faptele apostolilor 2:2-4
2. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată 
casa unde şedeau ei.
3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una 
pe fiecare din ei.
4. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum
le da Duhul să vorbească.

Faptele apostolilor 4:12
12. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat 
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”

Faptele apostolilor 17:30-31
30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor 
oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
31. pentrucă a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care 
L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită
prin faptul că L-a înviat din morţi ...”

Faptele apostolilor 20:35
35. În toate privinţele v-am dat o pildă, şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să 
ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a 
zis: «Este mai ferice să dai decît să primeşti.”

Romani 1:11
11. Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea 
voastră,


