
 

 

Făgăduințe pe care să le cerem în rugăciune 
Versiunea Cornilescu 
 
Făgăduințe pentru Duhul Sfânt 

”Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată 
pentru toată verdeaţa de pe câmp.” Zaharia 10:1 

”Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din 
ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” Luca 11:13 

”Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile 
şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu… Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte 
păcatul, neprihănirea şi judecata.” Ioan 14:26, 16:8 

”Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele 
şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl; şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca 
Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” Ioan 14:12-14 

”Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: ’Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: 
Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’ – zice Domnul oştirilor!” Zaharia 
4:6. 

Făgăduința că Dumnezeu răspunde la rugăciuni 

”Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.” Ioan 15:7 

”Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, 
pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” Evrei 4:16 

”De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” Marcu 
11:24 

”Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” Psalmii 50:15 

”Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de 
Tatăl Meu care este în ceruri.” Matei 18:19 

”Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”  Matei 21:22 

”Și orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în 
Numele Meu, voi face.”  Ioan 14:13, 14. 

”În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în 
Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria 
voastră să fie deplină.” Ioan 16:23, 24 

”Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne 
ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” 1 Ioan 5:14, 15. 

Făgăduințe despre puterea lui Dumnezeu 

”Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea 
un fiu.” Geneza 18:14 

”Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi staţi liniştiţi.” Exodul 14:14 



 

 

”Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la 
Dumnezeu.” Marcu 10:27 

”Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.” 1 Tesaloniceni 5:24 

”Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” Iov 42:2 

”Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva 
noastră?” Romani 8:31, 32 

”Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce 
a făgăduit, oare nu va împlini?” Numeri 23:19 

”Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu 
osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în 
leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, 
ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc.” Isaia 40:28-31 

Făgăduințe privind călăuzirea lui Dumnezeu 

”Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, 
căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” Iosua 1:9 

”Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci 
nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.” Geneza 28:15 

”Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi să te ducă în locul pe care l-am pregătit.” 
Exodul 23:20 

”Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din 
tot sufletul tău.” Deuteronomul 4:29 

”Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” Ieremia 33:3 

”Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi 
strâmtorile, în vâlcele!” Isaia 40:4, 5 

”Eu – zice Domnul – te voi învăța şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea 
îndreptată asupra ta.” Psalmii 32:8 

”Domnul Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu 
te înspăimânta!” Deuteronomul 31:8 

”Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă.” Psalmii 
25:12 

”Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi 
El îţi va netezi cărările.” Proverbe 3:5, 6 

”Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste 
întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! ” Isaia 58:10, 11 

”Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!” Isaia 65:24 

Făgăduințe privind o inimă schimbată 

”Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă 
se vor întoarce la Mine cu toată inima lor.” Ieremia 24:7 



 

 

”Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul 
tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti.” Deuteronomul 30:6 

”Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi 
da o inimă de carne.” Ezechiel 36:26 

”Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” 
Filipeni 1:6 

”Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut 
noi. ”2 Corinteni 5:17 

”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, 
pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi 
pentru mine.” Galateni 2:20 

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie 
păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. ”1 Tesaloniceni 5:23, 24 

Făgăduințe privind iertarea 

”Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se 
va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” 2 Cronici 7:14 

”Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.” Psalmii 86:5 

”Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este 
în ceruri să vă ierte greşelile voastre.” Marcu 11:25 

”Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în 
Hristos. ” Efeseni 4:32 

”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice 
nelegiuire.” 1 Ioan 1:9 

”Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca 
zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” Isaia 1:18 

”Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.” Isaia 43:25 

”Căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” Ieremia 31:34 

”În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.” Efeseni 1:7 

Făgăduințe privind biruința asupra păcatului 

”Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este 
credinţa noastră.” 1 Ioan 5:4 

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” Rom. 8:37 

”Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” 1 Corinteni 
15:57 

”Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu 
îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” Isaia 41:10 

”Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale 



 

 

celui rău.” Efeseni 6:16 

”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, 
pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi 
pentru mine.” Galateni 2:20 

”Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Filipeni 
2:13 

”Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. ” Galateni 5:16 

”Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos 
să fie cu voi! Amin.” Romani 16:20 

”Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi 
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Romani 12:2 

”Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.” 1 Ioan 
2:15 

Făgăduințe privind vindecarea 

El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine 
înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din 
bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă.” Exodul 15:26 

”Și puterea ta să ţină cât zilele tale!” Deuteronomul 33:25 

”Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi 
vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; El îţi 
satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.” Psalmii 103:2-5 

”Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! ” Proverbe 3:7, 8 

”Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai 
faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a 
luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru 
păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin 
rănile Lui suntem tămăduiţi.” Isaia 53:3-5 

”Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea!” 
Ieremia 17:14 

”Dar te voi vindeca şi îţi voi lega rănile, zice Domnul.” Ieremia 30:17 

”Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.” 
Ieremia 33:6 

”Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile 
Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd”. Maleahi 4:2 

”Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge 
cu untdelemn în Numele Domnului.” Iacov 5:14-15 

Făgăduințe pentru putere de a face voia lui Dumnezeu 

”De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru 



 

 

dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult 
o greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 
lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.” 2 Cor. 4:16-18 

”Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.” 
Galateni 6:9 

”Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” Filipeni 4:13 

”Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Fil. 2:13 

„Şi El mi-a zis: `Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.` Deci mă 
voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.” 2 Corinteni 
12:9 

Făgăduințe pentru a fi martorii lui Dumnezeu 

”Nu vă temeţi şi nu tremuraţi; căci nu ţi-am vestit şi nu ţi-am spus Eu demult lucrul acesta? Voi Îmi sunteţi 
martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta!” Isaia 44:8 

”Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.” Isaia 60:1 

”Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat 
slujba împăcării.”  2 Corinteni 5:18 

”Dar Domnul mi-a zis: Nu zice:  ‘Sunt un copil‘, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune 
tot ce-ţi voi porunci.”  Ieremia 1:7 

”Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Faptele Apostolilor 1:8 

”Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi 
l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa 
minunată.” 1 Petru 2:9 

”Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală 
de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă.” 1 Petru 3:15 

 

 


