
creşte

Matei 6;28
28. Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc 
crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;

Luca 4:16-19
16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a
intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,
17. şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era 
scris:
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc 
robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi,
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

Ioan 4:4-19
16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a
intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,
17. şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era 
scris:
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc 
robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi,
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

2 Corinteni 8-15
8. Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, având totdeauna în toate 
lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,
9. după cum este scris: „A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în 
veac.”
10. „Cel ce dă sămânţă sămănătorului şi pâine pentru hrană”, vă va da şi vă va 
înmulţi şi vouă sămânţa de sămănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre.
11. În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care, 
prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu.
12. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinţilor, dar 
este şi o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu.
13. Aşa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu 
pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos, şi 
pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi;
14. şi-i face să se roage pentru voi, şi să vă iubească din inimă, pentru harul nespus 
de mare al lui Dumnezeu faţă de voi.



15. Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!

Efeseni 2:20-22
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Isus Hristos.
21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin 
Duhul.

Efeseni 4:15 
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să 
ajungem la Cel ce este Capul, Hristos, 

Efeseni 4:11-15
11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, 
păstori şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului 
lui Hristos,
13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la 
starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de 
învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;.
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să 
ajungem la Cel ce ste Capul, Hristos.. 

Coloseni 1:9-14
9. De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 
pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească;
10. pentruca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în 
orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui 
Dumnezeu:
11. întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi 
îndelungă răbdare, cu bucurie,
12. mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în 
lumină.
13. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului
dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Coloseni 1:18
18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o 
smerenie şi închinare la îngeri, amestecîndu-se în lucruri pe cari nu le-a văzut, umflat



de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti,
19. şi nu se ţine strâns de Capul din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul
încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.

Coloseni 1:10 
10. pentruca astfel să vă purtaţi într'un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiţi plăcuţi în 
orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui 
Dumnezeu:

1 Tesaloniceni 1:2-3
2. Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
3. Trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi 
cuvine, pentrucă credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din 
voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.

2.Petru 3:17-18 
17. Voi deci, prea iubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucuri, păziţi-vă ca nu cumva să
vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria;
18. ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 
A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin


