
nevoie, nevoias

Ioan 16:30
30. Acum cunoaştem că ştii toate lucrurile, şi n-ai nevoie să Te întrebe cineva; de 
aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu.”

Faptele apostolilor 2:;45
45. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile 
fiecăruia.

Romani 12:13
13. Ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.

1 Corinteni 12:24
24. pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul
în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste:

2 Corinteni 8:14-15
14. ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere 
nevoile lor, pentruca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, aşa ca să
fie o potrivire;
15. după cum este scris: „Cel ce strânsese mult, n-avea nimic de prisos, şi cel ce 
strânsese puţin, nu ducea lipsă.”

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 11:9
9. Şi când eram la voi, şi m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui; căci de 
nevoile mele au îngrijit fraţii, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit, şi mă
voi feri să vă îngreuiez cu ceva.

Efeseni 4:29
29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum 
e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.

Filipeni 2: 25
25. Am socotit de trebuinţă să vă trimet pe Epafrodit, fratele şi tovarăşul meu de lucru
şi de luptă, trimesul şi slujitorul vostru pentru nevoile mele.

Filipeni 4:11
11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu 
mulţămit cu starea în care mă găsesc.



Filipeni 4:16
16. Căci mi-aţi trimes în Tesalonic, odată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile 
mele.

Evrei 4:16
16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 
îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

1 Ioan 3:17
17. Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide
inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?


