
asculta, ascultare, 

Luca 1:13
13. Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. 
Nevastă-ta Elisaveta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.

Luca 11:28
28. Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-
L păzesc!”

Luca 17:6
6. Şi Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului 
acestuia: „Desrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare”, şi v-ar asculta.

Ioan 10:27-28
27. Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.
28. Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna
Mea.

Faptele Apostolilor 2:14
14. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul, şi le-a zis: 
„Bărbaţi Iudei şi voi toţi cei cari locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta, şi ascultaţi 
cuvintele mele!

Faptele Apostolilor 4:19-20
19. Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept 
înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu;
20. căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”

Faptele Apostolilor 5:29
29. Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult 
de Dumnezeu decât de oameni!

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.”

Efeseni 6:1-3
1. Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.
2. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” - este cea dintâi poruncă însoţită de o 
făgăduinţă -
3. „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”



ascultare

2. Corinteni 10:5
5. noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, cari se ridică împotriva 
cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.

1. Petru 1:2 
2. după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, 
spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie 
înmulţite!

1. Petru 1:22 
22. Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca 
să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată 
inima;

ascultator

Iacov 1:25 
25. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi
va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în 
lucrarea lui.


