
aduce

Matei 2:11
11. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la 
pământ, şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, 
tămâie şi smirnă.

Luca 1:72-73
72. Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii noştri, şi Îşi aduce aminte de 
legământul Lui cel sfânt,
73. potrivit jurământului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam,

Luca 23:42-43
42. Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, cînd vei veni în Împărăţia Ta!”
43. Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”

Faptele apostolilor 10:31-32
31. şi a zis: „Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată, şi Dumnezeu Şi-a adus aminte 
de milosteniile tale.
32. Trimete dar la Iope, şi cheamă pe Simon, zis şi Petru; el găzduieşte în casa lui 
Simon tăbăcarul, lângă mare; când va veni el, îţi va vorbi.”

Faptele apostolilor 20:35
35. În toate privinţele v-am dat o pildă, şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să 
ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuş a 
zis: «Este mai ferice să dai decât să primeşti.”

2 Corinteni 8:1-2
1. Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul, pe care l-a dat Dumnezeu în 
Bisericile Macedoniei.
2. În mijlocul multelor necazuri prin cari au trecut, bucuria lor peste măsură de mare 
şi sărăcia lor lucie, au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.

Efeseni 2:16-18
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a 
nimicit vrăjmăşia.
17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace 
celor ce erau aproape.
18. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.

Filipeni 4:5-7
5. Blîndeţa voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.
6. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa 
lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
7. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile



în Hristos Isus.

Tit 2:11
11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,

Evrei 8:1-3
1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a 
aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
2. ca slujitor al Locului prea sfînt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un 
om, ci de Domnul.
3. Orice mare preot este pus să aducă lui  Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de 
trebuinţă ca şi celalt Mare Preot să aibă ceva de adus.

Evrei 10:10-12
10. Prin această „voie“ am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus 
Hristos, odată pentru totdeauna.
11. şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi, şi aduce de multe ori aceleaşi 
jertfe, cari niciodată nu pot şterge păcatele,
12. El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S’a aşezat pentru 
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,

Evrei 11:10-11
10. Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este 
Dumnezeu.
11. Prin credinţă şi Sara, cu toată vîrsta ei trecută, a primit putere să zămislească, 
fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise.


