
rugăciuni

Luca 2:37
37. Rămasă văduvă, şi fiind în vârstă de optzeci şi patru ani, Ana nu se depărta de 
Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni.

Faptele apostolilor 2:41-42
41. Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul 
ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.
42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pânii, şi în 
rugăciuni.

Faptele apostolilor 10:3-8
3. Pela ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui 
Dumnezeu că a intrat la el, şi i-a zis: „Cornelie!”
4. Corneliu s’a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat, şi a răspuns: „Ce este, Doamne?” Şi 
îngerul i-a zis: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El
Şi-a adus aminte de ele.
5. Trimete acum nişte oameni la Iope, şi chiamă pe Simon, zis şi Petru.
6. El găzduieşte la un om, numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela 
îţi va spune ce trebuie să faci.”
7. Cum a plecat îngerul, care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale, 
şi un ostaş cucernic din aceia cari-i slujeau în tot timpul;
8. şi, dupăce le-a istorisit totul, i-a trimes la Iope.

Faptele apostolilor 12:5-17
5. Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către 
Dumnezeu pentru el.
6. În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfăţişeze la judecată, Petru dormea 
între doi ostaşi,
legat de mâni cu două lanţuri; şi nişte păzitori păzeau temniţa la uşă.
7. Şi iată, un înger al Domnului a stătut lîngă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit 
în temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: „Scoală-te, 
iute!” Lanţurile i-au căzut jos de pe mâni.
8. Apoi îngerul i-a zis: „Încinge-te, şi leagă-ţi încălţămintele.” Şi el a făcut aşa. 
Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină, şi vino după mine.”
9. Petru a ieşit afară, şi a mers după el, fără să ştie dacă ce făcea îngerul este 
adevărat. I se părea că are o vedenie.
10. După ce au trecut de straja întîia şi a doua, au ajuns la poarta de fer, care dă în 
cetate, şi ea li s-a deschis singură; au ieşit, şi au trecut într-o uliţă. Îndată, îngerul a 
plecat de lângă el.
11. Când şi-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimes pe



îngerul Său, şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul Iudeu.”
12. După ce şi-a dat bine seama de cele întîmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, 
mama lui Ioan, zis şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă, şi se rugau.
13. A bătut la uşa care dădea în pridvor; şi o slujnică, numită Roda, a venit să vadă 
cine e.
14. A cunoscut glasul lui Petru: şi de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înlăuntru 
să dea de veste că Petru stă înaintea porţii.
15. „Eşti nebună!” i-au zis ei. Dar ea stăruia şi spunea că el este. Ei, dimpotrivă, 
ziceau: „Este îngerul lui.”
16. Petru însă bătea mereu. Au deschis, şi au rămas încremeniţi când l-au văzut.
17. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din 
temniţă, şi a zis: „Spuneţi lucrul acesta lui Iacov şi fraţilor.” Apoi a ieşit, şi s-a dus 
într-alt loc.

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 mulţămiri lui Dumnezeu 
pentru noi.

Efeseni 1:15-17
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 mulţămiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.
17. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un 
duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,

Efeseni 6:18
18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. ...

Filipeni 4:4-7
4. Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă!
5. Blîndeţa 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 mulţămiri.
7. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile
în Hristos Isus.

1 Timotei 2:1-6
1. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţămiri 
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, Mîntuitorul 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 5:5
5. Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, şi-a pus nădejdea în Dumnezeu, şi 
stăruieşte, zi şi noapte, în cereri şi rugăciuni.

Filimon v.22
22. Tot odată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, 
datorită rugăciunilor voastre.

Evrei 5:5
5. Tot aşa şi Hristos, nu şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are dela Cel ce 
I-a zis: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.“
6. şi, cum zice iarăş într-alt loc: „Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui 
Melhisedec.“
7. El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu 
strigăte mari şi cu lacrămi către Cel ce putea să-L izbăvească dela moarte, şi fiind 
ascultat, din pricina evlaviei Lui,
8. măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe cari le-a suferit.
9. şi după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul 
unei mântuiri vecinice,

1 Petru 3:7
7. Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, 
dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele cari vor moşteni împreună cu voi 
harul vieţii, ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre.

1 Petru 3:12
12. Căci ochii Domnului sânt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la 
rugăciunile lor. 


