
poruncă, porunci

Matei 12:16
16. şi le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-L facă cunoscut;
17. ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice:
18. „Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Prea iubitul Meu, în care sufletul Meu îşi 
găseşte plăcerea.

Matei 17:9
9. Pe când se coborau din munte, Isus le-a dat porunca următoare: „Să nu spuneţi 
nimărui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din morţi.”

Matei 17:37-40
36. „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”
37. Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.”
38. „Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă.
39. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.“
40. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.”

Ioan 12:50
50. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa vecinică. De aceea lucrurile, pe cari le spun, le 
spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.”

Ioan 13:34
34. Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă 
iubiţi şi voi unii pe alţii.

Ioan 14:15
15. Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

Ioan 15:10
10. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am 
păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui.

Romani 16:26
26. dar a fost arătată acum prin scrierile proorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului 
celui vecinic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor Neamurilor, ca să asculte de credinţă, 

1 Corinteni 15:37
37. Dacă crede cineva că este prooroc sau însuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă
scriu eu, este o poruncă a Domnului.



2 Corinteni 8:8
8. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă; ci pentru râvna altora, şi ca să pun la 
încercare curăţia dragostei voastre.

1 Timotei 1:5
5. Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi 
dintr-o credinţă neprefăcută.

1 Timotei 1:18
18. Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după proorociile făcute mai înainte despre
tine, este ca, prin ele să te lupţi lupta cea bună,

1 Timotei 6:14
14. să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus
Hristos,

Evrei 7:18
18. Astfel, pe deoparte, se desfiinţează aici o poruncă de mai înainte, din pricina 
neputinţei şi zădărniciei ei -

Evrei 9:10
10. Ele sunt doar nişte porunci pământeşti, date, ca toate cele privitoare la mâncări, 
băuturi şi felurite spălături, până la o vreme de îndreptare.

1 Ioan 2:3
3. Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.

1 Ioan 2:7
7. Prea iubiţilor nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o 
dela început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit.

1 Ioan 3:23-24
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, rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne 
în noi prin Duhul, pe care ni L-a dat.

1 Ioan 4:21
21. Şi aceasta este porunca, pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu, 
iubeşte şi pe fratele său.



2 Ioan 1:4-6
4. M’am bucurat foarte mult cînd am aflat pe unii din copiii tăi umblînd în adevăr, 
după porunca pe care am primit-o dela Tatăl.
5. Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea, pe care 
am avut-o dela început: să ne iubim unii pe alţii!
6. Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care 
trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit dela început.


