
a auzi

Matei 7:24-25
24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un
om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.
25. A dat ploaia, au venit şivoaele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea 
nu s-a prăbuşit, pentrucă avea temelia zidită pe stâncă.

Matei 11:15
15. Cine are urechi de auzit, să audă.

Ioan 3:7-8
7. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.
8. Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro 
merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

Ioan 3:29
29. Cine are mireasă, este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură 
foarte mult când aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină.

Ioan 4:41-42
41. Mult mai mulţi au crezut în El din pricina cuvintelor Lui.
42. Şi ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină 
că L-am auzit noi înşine, şi ştim că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul 
lumii.”

Ioan 16:13-14
13. Cînd va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot 
adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi 
lucrurile viitoare.
14. El Mă va proslăvi, pentrucă va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.

Faptele apostolilor 2:33
33. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl 
făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

Faptele apostolilor 2:37-38
37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru 
şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 



Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

1.Corinteni 2:9 
9. Dar, după cum este scris: „Lucruri, pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a 
auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe cari le-a pregătit 
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”

Filipeni 4:9 
9. Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi 
Dumnezeul păcii va fi cu voi.

2.Timotei 2:2 
2. Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor marturi, încredinţează la oameni de 
încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii.

Evrei 3:7

7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui,

1.Ioan 1:1
1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am
pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, -


