
laudă

Matei 21:16
16. Şi I-au zis: „Auzi ce zic aceştia?” „Da,” le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit 

niciodată cuvintele acestea: „Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce 

sug?”

Luca 2: 8-15

8. În ţinutul acela erau nişte păstori, cari stăteau afară în câmp, şi făceau de strajă 

noaptea împrejurul turmei lor.

9. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a 

strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.

10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare 

bucurie pentru tot norodul:

11. astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

12. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi 

culcat într-o iesle.”

13. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe 

Dumnezeu, şi zicând:

14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii 

plăcuţi Lui.”

15. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către

alţii: „Haidem să mergem până la Betleem, şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut

cunoscut Domnul.”

Luca 2:20

20. Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce 

auziseră şi văzuseră, şi cari erau întocmai cum li se spusese.

Luca 16:8

8. Stăpînul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentrucă lucrase înţelepţeşte. Căci fiii 

veacului acestuia, faţă de semenii lor, sânt mai înţelepţi decât fiii luminii.

Faptele apostolilor 2: 47

47. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul 

adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.



Romani 3:27

27. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci 

prin legea credinţei.

1 Corinteni 1: 29-31

29. pentruca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.
30. Şi voi, prin El, sânteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi 
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,
31. pentruca, după cum este scris: „Cine se laudă, să se laude în Domnul.”

1 Corinteni 4:5
5. De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va 
scoate la lumină lucrurile ascunse în întunerec, şi va descoperi gândurile inimilor. 
Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda dela Dumnezeu.

1 Corinteni 9:15-16
15. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Şi nu vă scriu aceste 
lucruri ca să cer să se facă aşa cu mine; căci aş vrea mai bine să mor decît să-mi ia 
cineva pricina mea de laudă.
16. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o 
vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!

2 Corinteni 1:12
12. Lauda noastră este mărturia, pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în 
lume, şi mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie şi curăţie de inimă date de Dumnezeu, 
bizuindu-ne nu pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu.

Galateni 6:4
4. Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l 
priveşte pe el, şi nu cu privire la alţii;

Efeseni 1:4-8
4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără 
prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui,
5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei 
Sale,
6. spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.
7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile 
harului Său,
8. pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de 
pricepere;



Efeseni 2:8-9
8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este 
darul lui Dumnezeu.
9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Efeseni 5:19
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi 
cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Filipeni 2:16
16. ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am 
alergat, nici nu m-am ostenit în zădar.

Filipeni 4:8
8. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este 
drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice 
faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

Iacov 1:9
9. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălţarea lui.

1 Petru 1:7-9
7. pentruca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi 
care totuş este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui 
Isus Hristos,
8. pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi 
cu o bucurie negrăită şi strălucită,
9. pentrucă veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.


