
îmbărbătare

Faptele apostolilor 15:30-31
30. Ei deci, şi-au luat rămas bun de la Biserică, şi s-au dus la Antiohia, unde au dat 
epistola mulţimii adunate.
31. După ce au citit-o, fraţii s-au bucurat de îmbărbătarea, pe care le-o aducea.

Faptele apostolilor 28:15
15. … Când i-a văzut Pavel, a mulţămit lui Dumnezeu, şi s-a îmbărbătat.

Romani 1:12
12. sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa, pe
care o avem împreună, şi voi şi eu.

Romani 12:8
8. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă 
largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu 
bucurie.

Romani 9:2
2. Cunosc, în adevăr, bunăvoinţa voastră, cu care mă laud cu privire la voi către 
Macedoneni, şi le spun că Ahaia este gata de acum un an. Şi râvna voastră a 
îmbărbătat pe foarte mulţi din ei.

Efeseni 6:22-24
22. Vi l-am trimes înadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea noastră, şi să vă 
îmbărbăteze inimile.
23. Pace fraţilor, şi dragoste împreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi 
din partea Domnului Isus Hristos!
24. Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin.

Coloseni 2:2-7
2. pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate 
bogăţiile plinătăţii
de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
3. în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.
4. Spun lucrul acesta, pentruca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare.
5. Căci măcarcă sunt departe cu trupul, totuş cu duhul sunt cu voi, şi privesc cu 
bucurie la buna rânduială care domneşte între voi şi la tăria credinţei voastre în 
Hristos.
6. Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,
7. fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile cari v-au 
fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.



1 Tesaloniceni 3:2
2. şi v-am trimes pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia 
lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credinţa voastră,

1 Tesaloniceni 5:14
14. Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe ceice trăiesc în neorânduială; să 
îmbărbătaţi pe cei desnădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.

Evrei 6:17-20
17. Deaceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie 
moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărîrii Lui, a venit cu un jurămînt;
18. pentruca, prin două lucruri cari nu se pot schimba, şi în cari este cu neputinţă ca 
Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să 
apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,
19. pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde 
dincolo de perdeaua dinlăuntrul Templului,
20. unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, cînd a fost făcut „Mare Preot în 
veac, după rânduiala lui Melhisedec“.


