
a se ruga

Matei 6:9-13
9. Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri!
Sfinţească-se Numele Tău;
10. vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
11. Pâinea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mâine.) dă-ne-o nouă astăzi;
12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: 
Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.);
13. şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi 
puterea şi slava în veci. Amin!

Matei 14:23
23. După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. 
Se înoptase, şi El era singur acolo.

Matei 26:36
36. Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor:
„Şedeţi aici până Mă voi duce colo să Mă rog.”

Matei 26:39
39. Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat, zicând: 
„Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuş nu cum 
voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”

Marcu 1:35
35. A doua zi dimineaţa, pe când era încă întunerec de tot, Isus S-a sculat, a ieşit, şi S-
a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.

Marcu 11:24
24. De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi 
primit, şi-l veţi avea.

Marcu 11:25
25. Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, 
pentruca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre.

Luca 3:21-22
21. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a 
deschis cerul,
22. şi Duhul Sfânt S-a pogorît peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a 
auzit un glas,
care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”



Luca 6:12-16
12. În zilele acela, Isus S-a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată noaptea în 
rugăciune către Dumnezeu.
13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi, şi a ales dintre ei doisprezece, pe 
cari i-a numit apostoli, şi anume:
14. Pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe 
Filip; pe Bartolomeu;
15. pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul;
16. pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vînzător.

Luca 9:28-36
28. Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe 
Iacov, şi S-a suit pe munte să Se roage.
29. Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă 
strălucitoare.
30. Şi iatăcă stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi: erau Moise şi Ilie,
31. cari se arătaseră în slavă, şi vorbeau despre sfîrşitul Lui, pe care avea să-l aibă în 
Ierusalim.
32. Petru şi tovarăşii lui erau îngreuiaţi de somn; dar, când s-au deşteptat bine, au 
văzut slava lui Isus, şi pe cei doi bărbaţi cari stăteau împreună cu El.
33. În clipa când se despărţeau bărbaţii aceştia de Isus, Petru a zis lui Isus: 
„Învăţătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru 
Moise şi una pentru Ilie.” Nu ştia ce spune.
34. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor, şi i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au 
spăimântat, când i-au văzut intrând în nor.
35. Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El să 
ascultaţi.”
36. Cînd s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. 

Luca 18:1-8
1. Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se 
lase.
2. El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea şi de 
oameni nu se ruşina.
3. În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi-i zicea: „Fă-mi dreptate în 
cearta cu pârâşul meu.”
4. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă, şi-a zis: „Măcar că de 
Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez,
5. totuş, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot 
vină să-mi bată capul.”
6. Domnul a adăogat: „Auziţi ce zice judecătrul nedrept?
7. Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, cari strigă zi şi noapte către El, 
măcar că zăboveşte faţă de ei?
8. Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El 
credinţă pe pământ?”



Luca 21:36
36. Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate 
lucrurile acestea, cari se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”

Ioan 17:9
9. Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu; 
pentrucă sunt ai Tăi: -

Faptele apostolilor 4:31
31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de 
Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Faptele apostolilor 6:6
6. I-au adus înaintea apostolilor, cari, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei.

Faptele apostolilor 9:11
11. Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă „Dreaptă,” şi caută în 
casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă;

Faptele apostolilor 9:40-42
40. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenuncheat, şi s-a rugat; apoi, s-a întors spre
trup, şi a zis:
„Tabita, scoală-te!” Ea a deschis ochii, şi, când a văzut pe Petru, a stătut în capul 
oaselor.
41. El i-a dat mâna, şi a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinţi şi pe văduve, şi le-a
pus-o înainte vie.
42. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope, şi mulţi au crezut în 
Domnul.

Faptele apostolilor 12:12
12. După ce şi-a dat bine seama de cele întîmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, 
mama lui Ioan, zis şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă, şi se rugau.

Faptele apostolilor 13:3
3. Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei, şi i-au lăsat să 
plece.

Faptele apostolilor 16:25
25. Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi cântau cântări de laudă lui 
Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.

Faptele apostolilor 20:36
36. După ce a vorbit asfel, a îngenuncheat, şi s-a rugat împreună cu ei toţi.



Faptele apostolilor 21:5
5. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat, şi ne-am văzut de drum; şi ne-au petrecut 
toţi, cu nevestele şi copiii, pînă afară din cetate. Am îngenuncheat pe mal, şi ne-am 
rugat.

Faptele apostolilor 22:17
17. Şi mi s-a întîmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în 
templu, am căzut într-o răpire sufletească;
18. şi am văzut pe Domnul care-mi zicea: „Grăbeşte-te, ieşi iute din Ierusalim, căci 
nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.”

Faptele apostolilor 28:8
8. Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri şi de urdinare. Pavel s-a dus 
la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el, şi l-a vindecat.

Romani 8:26
26. Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să 
ne rugăm. Dar însuş Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.

Filipeni 1:9-11
9. Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice 
pricepere,
10. ca să deosebiţi lucrurile alese, pentruca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în 
ziua venirii lui Hristos,
11. plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

Coloseni 1:3-6
3. Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm 
neâncetat pentru voi,
4. şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus, şi despre dragostea, pe care o 
aveţi faţă de toţi sfinţii,
5. din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în 
cuvântul adevărului Evangheliei,
6. care a ajuns pînă la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescînd, ca 
şi între voi. 

Coloseni 1:9-12
9. De aceea şi noi, din ziua cînd am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 
pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească;
10. pentruca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în 
orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui 
Dumnezeu:
11. întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi 
îndelungă răbdare, cu bucurie,



12. mulţămind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în 
lumină.

Coloseni 4:2-4
2. Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţămiri.
3. Rugaţi-vă tot odată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru 
Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată, mă găsesc în lanţuri:
4. ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea.

1 Tesaloniceni 3:10
10. Zi şi noapte Îl rugăm nespus să vă putem vedea faţa, şi să putem împlini ce mai 
lipseşte credinţei voastre.

1 Tesaloniceni 5:16-22
16. Bucuraţi-vă întotdeauna.
17. Rugaţi-vă neîncetat.
18. Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
19. Nu stingeţi Duhul.
20. Nu dispreţuiţi proorociile.
21. Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun.
22. Feriţi-vă de orice se pare rău.

1 Timotei 2:8
8. Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice spre cer mâini curate, fără 
mânie şi fără îndoieli.

Iacov 5:13-16
13. Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să
cînte cîntări de laudă!
14. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (Sau:bătrîni.). Bisericii; 
şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.
15. Rugăciunea făcută cu credinţă va mîntui pe cel bolnav, şi Domnul îl va 
însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
16. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

Iuda v. 20-21
20. Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sfântă, rugaţi-
vă prin Duhul Sfânt,
21. ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus 
Hristos pentru viaţa veşnică.


