
mulţumit, 

Marcu 8:5-9
5. „Cîte pâini aveţi?“ i-a întrebat Isus. „Şapte“, I-au răspuns ei.
6. Atunci a poruncit norodului să şadă pe pământ; a luat cele şapte pâni; şi, după ce a 
mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă; şi ei le-
au împărţit norodului.
7. Mai aveau şi câţiva peştişori: şi Isus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i 
împartă şi pe aceia.
8. Au mâncat şi s-au săturat; şi au ridicat şapte coşniţe, pline cu rămăşiţele de 
fărămituri.
9. Erau aproape patru mii de inşi. În urmă Isus le-a dat drumul.

Luca 22:14-20
14. Cînd a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli.
15. El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paştele acestea cu voi înainte de patima 
Mea;
16. căci vă spun, că de acum încolo, nu le voi mai mânca, pînă la împlinirea lor în 
Împărăţia lui Dumnezeu.”
17. Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu, şi a zis: „Luaţi paharul acesta, şi 
împărţiţi-l între voi;
18. pentrucă vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, pănă când va 
veni Împărăţia lui Dumnezeu.”
19. Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi le-a dat-o 
zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre 
pomenirea Mea.”
20. Tot astfel, dupăce au mâncat, a luat paharul, şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este
legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”

Ioan 6:8-14
8. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:
9. „Este aici un băieţel, care are cinci pâini de orz şi doi peşti; dar ce sunt acestea la 
atâţia?”
10. Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să şadă jos.” În locul acela era multă iarbă. 
Oamenii au şezut jos, în număr de aproape cinci mii.
11. Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii 
le-au împărţit celorce şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit.
12. Dupăce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi fărămiturile cari au 
rămas, ca să nu se piardă nimic.”
13. Le-au adunat deci, şi au umplut douăsprezece coşuri cu fărămiturile cari 
rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi.
14. Oamenii aceia, când au văzut minunea, pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu 
adevărat, acesta este proorocul cel aşteptat în lume.”



Ioan 11:40-45
40. Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?”
41. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus, şi a 
zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.
42. Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă 
împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimes.”
43. Dupăce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!”
44. Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu făşii de pânză, şi cu faţa 
înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Deslegaţi-l, şi lăsaţi-l să meargă.”
45. Mulţi din Iudeii, cari veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în 
El.

Faptele apostolilor 27:34-38
34. Deaceea vă rog să mâncaţi, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră; şi nu 
vi se va pierde nici un păr din cap.”
35. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulţumit lui Dumnezeu, înaintea 
tuturor, a frânt-o, şi a început să mănânce.
36. Toţi s-au îmbărbătat atunci, şi au luat şi ei de au mâncat.
37. În corabie eram de toţi: două sute şaptezeci şi şase de suflete.
38. După ce s-au săturat, au uşurat corabia, aruncând grîul în mare.

Faptele apostolilor 28:15
15: ...Cînd i-a văzut Pavel, a mulţumit lui Dumnezeu, şi s-a îmbărbătat.

Romani 1:5-8
5. prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la 
ascultarea credinţei pe toate Neamurile,
6. între cari sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.
7. Deci, vouă tuturor, cari sunteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi
sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
8. Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci 
credinţa voastră este vestită în toată lumea.

Romani 11:23-26
23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în 
noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.
24. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta 
este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea 
Mea.”
25. Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou 
în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea 
din el.”
26. Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pânea aceasta şi beţi din paharul acesta, 
vestiţi moartea Domnului, până va veni El.



Efeseni 5:19-21
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi 
cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.
20. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele 
Domnului nostru Isus Hristos.
21. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.

Filipeni 1:2-6
2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
3. Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte, pe care o păstrez 
despre voi.
4. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie
5. pentru partea, pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
6. Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi 
până în ziua lui Isus Hristos.

Filipeni 4:10-14
10. Am avut o mare bucurie în Domnul, că, însfîrşit, aţi putut să vă înoiţi iarăş 
simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul.
11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu 
mulţumit cu starea în care mă găsesc.
12. Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am 
deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
13. Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.
14. Dar bine aţi făcut că aţi luat parte la strâmtorarea mea.

Coloseni 1:9-23
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. mulţumind 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.
15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întîi născut din toată zidirea.
16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile cari sunt în ceruri şi pe pământ, cele
văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. 
Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.



18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei 
morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întâietatea.
19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El,
20. şi să împace totul cu Sine prin El, atît ce este pe pământ cît şi ce este în ceruri, 
făcând pace, prin sângele crucii Lui.
21. Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele 
voastre rele, El v-a împăcat acum
22. prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui 
sfinţi, fără prihană şi fără vină;
23. negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă
abateţi de la nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită 
oricărei făpturi de supt cer, şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.

1 Tesaloniceni 1:2-6
2. Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, pe cari vă pomenim necurmat 
în rugăciunile noastre;
3. căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de 
lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în 
Domnul nostru Isus Hristos!
4. Ştim, fraţi prea iubiţi de Dumnezeu alegerea voastră.
5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu 
putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăsneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi 
am fost aşa printre voi.
6. Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit 
Cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine dela Duhul Sfânt;

1 Tesaloniceni 3:8-10
8. Acum, da, trăim, fiindcă voi staţi tari în Domnul.
9. Cum putem noi oare să mulţumim în deajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, 
pentru toată bucuria, pe care o avem din pricina voastră, înaintea Dumnezeului 
nostru?
10. Zi şi noapte Îl rugăm nespus să vă putem vedea faţa, şi să putem împlini ce mai 
lipseşte credinţei voastre.

1 Tesaloniceni 5:16-25
16. Bucuraţi-vă întotdeauna.
17. Rugaţi-vă neîncetat.
18. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
19. Nu stingeţi Duhul.
20. Nu dispreţuiţi proorociile.
21. Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun.
22. Feriţi-vă de orice se pare rău.
23. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul 
vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru 



Isus Hristos.
24. Celce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.
25. Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.

1 Timotei 1:12-17
12. Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit 
vrednic de încredere, şi m-a pus în slujba Lui,
13. măcarcă mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat 
îndurare, pentrucă lucram din neştiinţă, în necredinţă!
14. Şi harul Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu credinţa 
şi cu dragostea care este în Hristos Isus.
15. O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: „Hristos Isus a 
venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre cari cel dintâi sunt eu.
16. Dar am căpătat îndurare, pentruca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, 
toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete 
viaţa veşnică.
17. A Împăratului veciniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, 
să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.

Evrei 13:5-8
5. Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuş a zis: „Nici 
decum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.“
6. Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: 
ce mi-ar putea face omul?“
7. Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, cari v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; 
uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfîrşitul felului lor de vieţuire, şi urmaţi-le credinţa!
8. Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!


