
părtaşie

1 Corinteni 1:9
9. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, 
Domnul nostru.

2 Corinteni 8:4
4. Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de 
ajutoare pentru sfinţi.

Filimon v.5-6
5. pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de 
toţi sfinţii.
6. Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, cari să dea la iveală 
tot binele ce se face între noi în Hristos.

Romani 15: 26-27
26. Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare 
pentru săracii dintre sfinţii, cari sunt în Ierusalim.
27. Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentru că, dacă 
Neamurile au avut parte  de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i 
ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.

Filipeni 1:4-6
4. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie
5. pentru partea, pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
6. Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi 
până în ziua lui Isus Hristos.

1 Ioan 1:3
3. deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu 
noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.

1 Ioan 1: 7
7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem părtăşie unii 
cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

1 Ioan 1: 9
9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să
ne curăţească de orice nelegiuire.


