
mulţumiri

Romani 14:6
6. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între 
zile, pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă; pentrucă 
aduce mulţumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă; şi 
aduce şi el mulţumiri lui Dumnezeu.

Romani 15:57-58
57. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru 
Isus Hristos!
58. De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul 
Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică.

2 Corinteni 1:11
11. Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre, pentruca binefacerea făcută nouă 
prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţumiri lui Dumnezeu 
pentru noi.

2 Corinteni 1:14
14. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de 
biruinţă în Hristos,

2 Corinteni 4:13-15
13. Însă fiindcă avem acelaş duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Am 
crezut, de aceea am vorbit!” şi noi credem, şi de aceea vorbim.
14. Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus, ne va învia şi pe noi împreună cu Isus, 
şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi.
15. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentruca harul mare, căpătat 
prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu.

Efeseni 1:15-16
15. De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi, 
şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
16. nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.

Filipeni 4:4-9
4. Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă!
5. Blîndeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.
6. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa 
lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
7. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile
în Hristos Isus.
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.
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.

Coloseni 2:6-7
6. Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,
7. fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile cari v-au 
fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.

Coloseni 3:14-17
14. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura 
desăvârşirii.
15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să 
stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-
vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, 
cîntând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.
17. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, 
şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

1 Timotei 2:1-6
1. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri 
pentru toţi oamenii,
2. pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce 
astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.
3. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
4. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.
5. Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Isus Hristos,
6. care S-a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia
adeverit la vremea cuvenită,

1 Timotei 4:4-8
4. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia
cu mulţumiri;
5. pentrucă este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.
6. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos 
Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături, pe care ai urmat-
o până acum.
7. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.
8. Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în 
orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.



1 Timotei 6:3-8
3. Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele 
sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie,
4. este plin de mândrie, şi nu ştie nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a 
certurilor de cuvinte, din cari se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele,
5. zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi cari 
cred că evlavia este un izvor de câştig. Fereşte-te de astfel de oameni.
6. Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig.
7. Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.
8. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.


