
a cere

Matei 5:42
42. Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la 
tine.

Matei 6:8-14
8. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca
să-I cereţi voi.
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!
14. Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile 
voastre.

Matei 6:7-8
7. Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
8. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

Matei 6:11
11. Deci, dacă voi, cari sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai 
mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!

Matei 6:5-20
5. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. 
Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.
16. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentruca orice vorbă să 
fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.
17. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de 
Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.
18. Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi orice veţi 
deslega pe pământ, va fi deslegat în cer.
19. Vă mai spun iarăş, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru
oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.
20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în 1 (1. Greceşte: Pentru Numele Meu) 
Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”



Matei 21:21-22
21. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu 
vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi 
zice muntelui acestuia: „Ridică-te de aici, şi aruncă-te în mare,“ se va face.
22. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

Ioan 4:9-14
9. Femeia Samariteancă I-a zis: „Cum Tu, Iudeu, ceri să bei de la mine, femeie 
Samariteancă?” - Iudeii, în adevăr, n-au legături cu Samaritenii.
10. - Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi Cine 
este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!” tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă 
vie.”
11. „Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna aste adâncă; de unde
ai putea să ai dar această apă vie?
12. Eşti Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta, 
şi a băut din ea el însuş şi feciorii lui şi vitele lui?”
13. Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăş sete.
14. Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă 
apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în 
viaţa veşnică.”

Ioan 14:12-14
12. Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe cari 
le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentrucă Eu mă duc la 
Tatăl:
13. şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.
14. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Ioan 14:7-8
7. Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, 
şi vi se va da.
8. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi 
astfel ucenicii Mei.

Ioan 16:23-24
23. În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, 
orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Pînă acum n-aţi cerut nimic în 
Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentruca bucuria voastră să fie deplină.

Faptele Apostolilor 3:1-8
1. Petru şi Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al 
nouălea.
2. Acolo era un om olog din naştere, care era dus şi pus în toate zilele la poarta 



Templului, numită „Frumoasă”, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în Templu.
3. Omul acesta, cînd a văzut pe Petru şi pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a 
cerut milostenie.
4. Petru, ca şi Ioan, s-a uitat ţintă la el, şi a zis: „Uită-te la noi!”
5. Şi el se uita la ei cu luare aminte, şi aştepta să capete ceva de la ei.
6. Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur, n-am; dar ce am, îţi dau: În Numele lui Isus 
Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!”
7. L-a apucat de mâna dreaptă, şi l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile şi 
glesnele;
8. dintr-o săritură a fost în picioare, şi a început să umble. A intrat cu ei în Templu, 
umblând, sărind, şi lăudând pe Dumnezeu.

Efeseni 3:14-21
14. ... Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus 
Hristos,
15. din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ,
16. şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin 
Duhul Lui, în omul din lăuntru,
17. aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, avînd 
rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18. să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea
şi înălţimea;
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi,
21. a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!
Amin.

Coloseni 1:9-14
9. De aceea şi noi, din ziua când 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.
13. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului
dragostei Lui,



14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Iacov 1:5
5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care 
dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

Iacov 3:15
15. Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să 
răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţă şi 
teamă,

1 Ioan 3:21-24
21. Prea iubiţilor, dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem îndrăzneală la 
Dumnezeu.
22. Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce 
este plăcut înaintea Lui.
23. Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim 
unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.
24. Cine păzeşte poruncile Lui, rămîne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în
noi prin Duhul, pe care ni L-a dat.


