
dar

Matei 2:11
11. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la 
pământ, şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, 
tămâie şi smirnă.

Luca 21:1-4
1. Isus Şi-a ridicat ochii, şi a văzut pe nişte bogaţi cari îşi aruncau darurile în vistierie.
2. A văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bănuţi.
3. Şi a zis: „Adevărat vă spun, că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi 
ceilalţi;
4. căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat din sărăcia ei,
tot ce avea ca să trăiască.”

Ioan 4:10-14
10. - Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi Cine 
este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!” tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă 
vie.”
11. „Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoţi apă, şi fîntâna aste adâncă; de unde
ai putea să ai dar această apă vie?
12. Eşti Tu oare mai mare decît părintele nostru Iacov, care ne-a dat fîntâna aceasta, 
şi a băut din ea el însuşi şi feciorii lui şi vitele lui?”
13. Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăş sete.
14. Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă 
apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în 
viaţa veşnică.”

Faptele apostolilor 2:38-39
38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
39. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce 
sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul 
nostru.”

Faptele apostolilor 10:45
45. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur, cari veniseră cu Petru, au rămas uimiţi cînd au 
văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri.

Romani 5:15
15. Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşala; căci, dacă prin greşala unuia 
singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu 
şi darul, pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au 



dat din belşug celor mulţi.

Romani 11:29
29. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută.

Romani 12:6
6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul 
proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.

Romani 12:16
16. Aveţi aceleaşi simţiminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci 
rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.

1.Corinteni 1:7 
7. aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru 
Isus Hristos.

1.Corinteni 12:8-10
8. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să 
vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh;
9. altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh;
10. altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; 
altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.

1.Corinteni 12:31
31. Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

1.Corinteni 14:1
1. Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să 
proorociţi.

1 Corinteni 16:3
3. Şi când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veţi socoti vrednici, ca să ducă 
darurile voastre la Ierusalim.

2 Corinteni 9:5
5. De aceea, am socotit de trebuinţă, să rog pe fraţi să vină mai înainte la voi, şi să 
pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie
nu cu zgîrcenie.

2 Corinteni 9:12
12. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinţilor, dar 
este şi o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu.



2 Corinteni 9:15
15. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!

Efeseni 2:8
8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este 
darul lui Dumnezeu.

Efeseni 4:7
7. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.

Efeseni 4:8
8. De aceea este zis: „S’a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.”

Filipeni 4;17
17. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câştigul care prisoseşte în 
folosul vostru.

1 Timotei 4:14
14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin proorocie, cu 
punerea mâinilor de către ceata presbiterilor (Sau: bătrâni.).

2 Timotei 1:6
6. De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin 
punerea mâinilor mele.

Iacov 1:17
17. orice ni se dă bun şi orice dar desăvîrşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl 
luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

1 Petru 4:10
10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să 
slujească altora după darul, pe care l-a primit.


