
împreună

Faptele apostolilor 1:13-14
13. Cînd au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, 
Iacov, Ioan,
Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, şi Iuda, 
fiul lui Iacov.
14. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi 
cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.

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

Faptele apostolilor 4:24
24. Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu, 
şi au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!

Faptele apostolilor 5:12
12. Prin mânile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod. Toţi stăteau 
împreună în pridvorul lui Solomon,

Faptele apostolilor 10:2
2. Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El 
făcea multe milostenii norodului, şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu.

Romani 8:14-17
14. Căci toţi ceice sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
15. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de 
înfiere, care ne face să strigăm: „Ava! adică: Tată!“
16. Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că sîntem copii ai lui 
Dumnezeu.
17. Şi, dacă sântem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi 
împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim 
şi proslăviţi împreună cu El.

Romani 8:28-29
28. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc 
pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sînt chemaţi după planul Său.
29. Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărît mai dinainte să fie 
asemenea chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.

Romani 15:5-7
5. Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţiminte, unii 
faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus;
6. pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl 



Domnului nostru Isus Hristos.
7. Aşa dar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui 
Dumnezeu.

1 Corinteni 4:8
8. O, iată-vă sătui! Iată-vă ajunşi bogaţi! Iată-vă împărăţind fără noi! Şi măcar de aţi 
împărăţi cu adevărat ca să putem împărăţi şi noi împreună cu voi!

1 Corinteni 10:13
13. Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi 
Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, 
împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

2  Corinteni 8:19
19. Mai mult, el a fost ales de Biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare 
de binefacere, pe care o săvârşim spre slava Domnului şi ca o dovadă de bunăvoinţa 
noastră.

Galateni 5:24
24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pămîntească împreună cu 
patimile şi poftele ei.

Efeseni 3:17-19
17. aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, având 
rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18. să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adîncimea 
şi înălţimea;
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Coloseni 3:4
3. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
4. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în
slavă.

Coloseni 4:11
11. şi Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi împrejur, şi singurii cari au lucrat 
împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oameni cari mi-au fost de 
mângăiere.

2 Timotei 2:10
10. De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentruca şi ei să capete mântuirea care este în
Hristos Isus, împreună cu slava vecinică.



Evrei 11:31
31. Prin credinţă n-a perit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiţi, pentrucă găzduise 
iscoadele cu bunăvoinţă.

3 Ioan v.8
8. Este datoria noastră dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună
cu adevărul.


