
înainte

Matei 5:24
24. lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi
vino de adu-ţi darul.

Matei 12:4
4. Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, şi a mâncat pînile pentru punerea înaintea 
Domnului, pe cari nu-i era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci 
numai preoţilor?

Luca 1:15
15. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi 
se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale.

Luca 1:75
75. trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.

Luca 2:21
21. Cînd a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, I-au pus numele 
ISUS, nume, care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece.

Luca 7:27
27. El este acela despre care este scris: «Iată, trimet pe solul Meu înaintea Feţei Tale, 
care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.”

Ioan 17:24
24. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe cari Mi i-
ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit 
înainte de întemeierea lumii.

Faptele Apostolilor 4:10
10. s-o ştiţi toţi, şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea 
voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi 
răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.

Faptele Apostolilor 9:15
15. Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas, pe care l-am ales, ca să ducă 
Numele Meu înaintea Nemurilor, înaintea împăraţilor, şi înaintea fiilor lui Israel;

Faptele Apostolilor 10:4
4. Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat, şi a răspuns: „Ce este, Doamne?” Şi 
îngerul i-a zis:
„Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi-a adus 
aminte de ele.



2 Corinteni 7:12
12. Aşa că, dacă v-am scris nu v-am scris nici din pricina celuice a făcut ocara, nici 
din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă 
pentru voi înaintea lui Dumnezeu.

2 Corinteni 8:24
24. daţi-le înaintea Bisericilor dovadă de dragostea voastră, şi arătaţi-le că avem 
dreptul să ne lăudăm cu voi.

Efeseni 5:10
10. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului,

1 Tesaloniceni 2:19
19. Căci cine este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu 
sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui?

1 Timotei 2:1
1. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţămiri 
pentru toţi oamenii,

1 Timotei 5:21
21. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus şi înaintea 
îngerilor aleşi, să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, şi să nu faci 
nimic cu părtinire.

Tit 1:2
2. în nădejdea vieţii vecinice, făgăduite mai înainte de vecinicii de Dumnezeu, care 
nu poate să mintă,

Iacov 1:27
27. Religiunea curată şi neântinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să 
cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neântinaţi de lume.


