
poruncii

Matei 20:25
25. Isus i-a chemat, şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi 
mai marii lor le poruncesc cu stăpânire.

Matei 21:6
6. Ucenicii s-au dus, şi au făcut cum le poruncise Isus.

Matei 28:20
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfîrşitul veacului. Amin.

Marcu 1:41-44
41. Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el, şi i-a zis: „Da, 
voiesc, fii curăţit!“
42. Îndată l-a lăsat lepra, şi s-a curăţit.
43. Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numai decât,
44. şi i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată preotului, şi adu 
pentru curăţirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.“

Marcu 7:36
36. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui; dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât Îl 
vesteau mai mult.

Marcu 8:30
30. Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El.

Marcu 10:42
42. Isus i-a chemat la El, şi le-a zis: „Ştiţi că cei priviţi drept cârmuitori ai neamurilor,
domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire.

Luca 5:12-14
12. Isus era într-una din cetăţi. Şi iată că un om plin de lepră, cum L-a văzut, s-a 
aruncat cu faţa la pământ, L-a rugat, şi I-a zis: „Doamne dacă vrei, poţi să mă 
curăţeşti.”
13. Isus a întins mâna, S-a atins de el, şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţit!” Îndată, l-a 
lăsat lepra.
14. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui. „Ci du-te”, i-a zis El, „de te arată 
preotului, şi adu pentru curăţirea ta ce a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.”

Luca 8:25
25. Apoi a zis ucenicilor Săi: „Unde vă este credinţa?” Plini de spaimă şi de mirare, ei
au zis unii către alţii: „Cine este acesta de porunceşte chiar şi vânturilor şi apei şi-L 
ascultă?”



Luca 8:55-56
55. Şi duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numaidecât. Isus a poruncit să-i dea 
să mănânce.
56. Părinţii ei au rămas uimiţi. Isus le-a poruncit să nu spună numănui cele 
întâmplate.

Luca 9:26
26. Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul 
omului de el, cînd va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.

Luca 14:22
22. La urmă, robul a zis: „Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit, şi tot mai este loc.”

Luca 17:9
9. Va rămânea el îndatorat faţă de robul acela, pentrucă robul a făcut ce-i fusese 
poruncit?

Luca 15:14
14. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.

Luca 15:17
17. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Ioan 15:14
14. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.

Ioan 15:17
17. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Faptele apostolilor 1:4
4. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte 
acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care,” le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.

Faptele apostolilor 4:18
18. Şi dupăce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu nici un chip, nici să 
mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus.

Faptele apostolilor 10:33
33. Am trimes îndată la tine, şi bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toţi suntem aici 
înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi-a poruncit Domnul să ne spui.”

Faptele apostolilor 10:35
35. ci că în orice neam, cine se teme de El, şi lucrează neprihănire este primit de El.



Faptele apostolilor 10:42
42. Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului, şi să mărturisim că El a fost rânduit 
de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi.

Faptele apostolilor 17:30
30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor 
oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;

2 Tesaloniceni 3:4
4. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim.

1 Timotei 5:7
7. Porunceşte şi aceste lucruri, ca să fie fără vină.

Filimon v.8
8. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să 
faci,


