
rugăciune

Matei 21.22
22. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

Luca 11:1
1. Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din 
ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe 
ucenicii lui.”

Faptele apostolilor 1:13
13. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru,
Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon 
Zilotul, şi Iuda, fiul lui Iacov.
14. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi 
cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.

Faptele apostolilor 6:2-4
2. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor, şi au zis: „Nu este potrivit pentru 
noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese.
3. Deaceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul 
Sfânt şi înţelepciune, pe cari îi vom pune la slujba aceasta.
4. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.”

Faptele apostolilor 6:5-6
5. Vorbirea aceasta a plăcut întregei adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de 
credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi 
pe Nicolae, un prozelit din Antiohia.
6. I-au adus înaintea apostolilor, cari, după ce s-au rugat, şi-au pus mânile peste ei.

Romani 12:11-12
11. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.
12. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.

Romani 15:30-33
30. Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos, şi pentru dragostea 
Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine, în rugăciunile voastre către Dumnezeu 
pentru mine,
31. ca să fiu izbăvit de răzvrătiţii din Iudea, şi pentruca slujba, pe care o am pentru 
Ierusalim, să fie bine primită de sfinţi;
32. şi astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, şi să mă răcoresc puţin 
în mijlocul vostru.
33. Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.



Egeseni 6:18-19
18. ...Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii,
19. şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac 
cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei,

Coloseni 4:2-3
2. Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţămiri.
3. Rugaţi-vă tot odată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru 
Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, ...

1 Timotei 4:4-6
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.

Iacov 5:14-16
14. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (Sau:bătrâni.). Bisericii; 
şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.
15. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va 
însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
16. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.


