
	  

 

 
 
 
 

… rugaţi-vă prin Duhul Sfânt. 
Iuda 1:20 

	  
După ce s-au rugat ei, s-a 
cutremurat locul unde erau 
adunaţi; toţi s-au umplut de 
Duhul Sfânt şi vesteau 
Cuvântul lui Dumnezeu cu 
îndrăzneală. 
Fapte 4:31 
 

Ei stăruiau în învăţătura 
apostolilor, în legătura 

frăţească, în frângerea pâinii şi 
în rugăciuni. 

Fapte 2:42 

Ascultă, Dumnezeule, strigătele 
mele, ia aminte la rugăciunea 
mea! 
Psalm 61:1 
 

Tu asculţi rugăciunea, de aceea 
toţi oamenii vor veni la Tine. 

Psalm 65:2 

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu 
cădeţi în ispită; duhul, în 
adevăr, este plin de râvnă, dar 
carnea este neputincioasă. 
Matei 26:41 

 

Isus le-a spus o pildă, ca să le 
arate că trebuie să se roage 

necurmat şi să nu se lase. 
Luca 18:1 

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în 
orice lucru, aduceţi cererile 
voastre la cunoştinţa lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni şi 
cereri, cu mulţumiri.  
Filipeni 4:6 
 

Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi 
în ea cu mulţumiri.  

 Coloseni 4:2 

Mărturisiţi-vă unii altora 
păcatele şi rugaţi-vă unii pentru 
alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare 
putere are rugăciunea fierbinte 
a celui neprihănit.. 
Iacov 5:16 
 

Sfârşitul tuturor lucrurilor 
este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, 

şi vegheaţi în vederea 
rugăciunii. 

1 Petru 4:7 

Vă îndemn, dar, înainte de toate, 
să faceţi rugăciuni, cereri, 
mijlociri, mulţumiri pentru toţi 
oamenii, … 
1 Timotei 2:1 
 

Tot ce veţi cere cu credinţă, 
prin rugăciune, veţi primi.  

Matei 21:22 

 
a se ruga  προσευ ́�����  proseuchomai 

A se ruga lui Dumnezeu, a implora, a ruga în smerenie, rugăciune, a se ruga fierbinte, a 
face rugăciuni, un loc izolat pentru a jertfi rugăciuni  

Rugăciunea  ּתפּלה   tephilla ̂h 
intervenȚIE, pledoarie, mijlocire, implorare, invocare, cerere, cÂntare duhovnicească, 
rugă 
 a se ruga  ּפלל  pa ̂lal  
A evalua (sufleteȘTE), pledoarie, a interveni, a cerca, a face rugăciuni, a implora, 
invocare 

Rugăciunea 



	  

	  
Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui 
trebuie să I se închine în duh şi în adevăr. 

Ioan 4:24 

 
»Domnului Dumnezeului tău să 
te închini şi numai Lui să-I 
slujeşti.« 
Matei 4:10 

 

„Cred, Doamne”, I-a zis el; şi I s-a 
închinat. 

Ioan 9:38 

Veniţi să ne închinăm şi să ne 
smerim, să ne plecăm genunchiul 
înaintea Domnului, Făcătorului 
nostru! 
Psalm 95:6 

 

Să nu te închini înaintea unui 
alt dumnezeu; căci Domnul se 

numeşte gelos, este un 
Dumnezeu gelos. 

Exod 34:13 

Închinaţi-vă înaintea Domnului 
îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, 
tremuraţi înaintea Lui, toţi 
locuitorii pământului! 
Psalm 96:9 

 

și închinaţi-vă Celui ce a făcut 
cerul şi pământul, marea şi 

izvoarele apelor!  
Apocalipsa 14:7 

Toate marginile pământului îşi 
vor aduce aminte şi se vor 
întoarce la Domnul: toate 
familiile neamurilor se vor 
închina înaintea Ta. 
Psalm 22:27 

 

Cei ce erau în corabie au venit 
de s-au închinat înaintea lui 

Isus şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu 
eşti Fiul lui Dumnezeu!  

Matei 14:33 

Cine nu se va teme, Doamne, şi 
cine nu va slăvi Numele Tău? 
Căci numai Tu eşti sfânt, şi 
toate neamurile vor veni şi se 
vor închina înaintea Ta, pentru 
că judecăţile Tale au fost 
arătate!  
Apocalipsa 15:4 

Dar vine ceasul, şi acum a şi 
venit, când închinătorii 

adevăraţi se vor închina Tatălui 
în duh şi în adevăr; fiindcă 

astfel de închinători doreşte 
Tatăl. 

Ioan 4:23 

	  

	  
A se închina   ׁשחה  sha ̂cha ̂h (ebr.) 

A se pleca, adică a zace întins cu faţa în jos (în mod special în cinstea unei majestăţi 
sau a lui Dumnezeu), a se apleca în jos, a se chirci, a se târî, a cădea întins la pământ, a 
implora smerit, a arăta reverenţă profundă, a venera cu stimă, a se ghemui, a se 
gârbovi, a se face mic, a aduce omagii 

Anbeten  προσκυνε ́�  proskuneo ̄ (grec.) 
A linge mâna stăpânului ca un câine, a săruta, a flata, a slugări cu dragoste, a se 
chirci, a se ghemui, a zace întins cu faţa în jos (în mod special în cinstea unei majestăţi 
sau a lui Dumnezeu). 
A face complimente lui Dumnezeu pentru ceea ce este, pentru caracteristicile Lui. 

Închinarea 



	  

	  

	  
 
 
 
 
 

Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş şi 
binecuvântaţi pe Domnul! 

Psalm 134:2 
 
 

Te voi binecuvânta, dar, toată 
viaţa mea, şi în Numele Tău îmi 
voi ridica mâinile. 
Psalm 63:4 

 

Vreau, dar, ca bărbaţii să se 
roage în orice loc şi să ridice 

spre cer mâini curate, fără 
mânie şi fără îndoieli. 

1 Timotei 2:8 
 

Întăriţi-vă, dar, mâinile obosite 
şi genunchii slăbănogiţi; 
Evrei 12:12 

 

Ascultă glasul rugăciunilor 
mele, când strig către Tine şi 

când îmi ridic mâinile spre 
locaşul Tău cel sfânt. 

Psalm 28:2 
Mi se topesc ochii de suferinţă; 
în toate zilele Te chem, Doamne, 
şi-mi întind mâinile spre Tine! 
Psalm 88:9 

 

Îmi întind mâinile spre Tine; îmi 
suspină sufletul după Tine ca 

un pământ uscat. 
Psalm 143:6 

 
s-a aşezat în genunchi în faţa 
întregii adunări a lui Israel şi a 
întins mâinile spre cer … 
2 Cronici 6:13b 

Când a isprăvit Solomon de spus 
Domnului toată rugăciunea 

aceasta şi cererea aceasta, s-a 
sculat dinaintea altarului 

Domnului, unde îngenunchease 
cu mâinile întinse spre cer. 

1 Împăraţi 8:54 
 

El i-a dus afară până spre 
Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-
a binecuvântat. 
Luca 24:50 

 

Ezra a binecuvântat pe Domnul 
Dumnezeul cel mare, şi tot 
poporul a răspuns ridicând 

mâinile: „Amin! Amin!” 
Neemia 8:6a 

	  
 

a ridica   נסהנׂשא    na ̂s ́a ̂'  na ̂sa ̂h (ebr.) 
a ridica în sus, a înălţa, a sălta, a sui, a urca, a se înălţa, a se arăta, a da, înalt, a 
incita, a îndemna, a ţine sus, onorabil, sublim, înălţat. 
 

a ridica  ε ̓παι ́ρω  ep-airo (grec.) 
(a ridica în sus pe cineva), a înălţa, a ridica spre cer. Ridicarea mâinilor la rugăciune 
era pentru păgâni, iudei (Ps 28:2) și pentru creștini (1 Timotei 2:8) obişnuita atitudine 

de rugăciune. 

	  

Ridicarea mâinilor 



	  

	  
 

cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului … 
Efeseni 5:19b 

 
 

Vorbiţi între voi cu psalmi, cu 
cântări de laudă şi cu cântări 
duhovniceşti …  
Efeseni 5:19a 

 

Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe 
alţii cu psalmi, cu cântări de 

laudă şi cu cântări 
duhovniceşti, cântând lui 

Dumnezeu cu mulţumire în inima 
voastră. 

Coloseni 3:16 
 

voi cânta cu duhul, dar voi 
cânta şi cu mintea. 
1 Corinteni 14:15 

 

Este vreunul cu inimă bună? Să 
cânte cântări de laudă! 

Iacov 5:13 

 
şi ca Neamurile să slăvească pe 
Dumnezeu, pentru îndurarea 
Lui, după cum este scris: „De 
aceea Te voi lăuda printre 
Neamuri şi voi cânta Numelui 
Tău.”  
Romani 15:9 

 

Ei cântau cântarea lui Moise, 
robul lui Dumnezeu, şi cântarea 

Mielului. Şi ziceau: „Mari şi 
minunate sunt lucrările Tale, 

Doamne Dumnezeule 
atotputernice! Drepte şi 

adevărate sunt căile Tale, 
Împărate al neamurilor!  

Apocalipsa 15:3 

 
… Îţi voi cânta lauda în mijlocul 
adunării. 
Evrei 2:12 

 

Cântaţi Domnului o cântare 
nouă! Cântaţi Domnului, toţi 

locuitorii pământului! 
Psalm 96:1 

Gata îmi este inima să cânte, 
Dumnezeule! Voi cânta, voi suna 
din instrumentele mele ... 
Psalm 108:1 

Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! 
Vorbiţi despre toate minunile 

Lui!  
1 Cronici 16:9 

	  
	  

	  
 

a cânta shı    ׁשּור ׁשיר ̂yr  shu ̂r (hebr.) 
menestreli, cântăreţi, fanfara 

a cânta  α ̓ͅδ́ω  ado (griech.) 
A lăuda pe Dumnezeu, a cânta măreţia Lui, a cânta o cântare, a cânta spre lauda 
cuiva  
	  

Cântarea 



	  

	  
 

Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă, din harpa cea 
plăcută şi din lăută! 

Psalm 81:2 
 

Şi în fiecare zi leviţii şi preoţii 
lăudau pe Domnul cu 
instrumente care răsunau în 
cinstea Lui. 
2 Cronici 30:21 

 

David şi toată casa lui Israel 
cântau înaintea Domnului cu tot 
felul de instrumente de lemn de 
chiparos, cu harpe, cu lăute, cu 

timpane, cu fluiere şi cu 
ţambale. 

2 Samuel 6:5 

 
Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă, 
lăudaţi-L cu lăuta şi harpa! 
Lăudaţi-L cu timpane şi cu 
jocuri, lăudaţi-L cântând cu 
instrumente cu corzi şi cu 
cavalul. Lăudaţi-L cu chimvale 
sunătoare, lăudaţi-L cu 
chimvale zăngănitoare!   
Psalm 150:3-5 

 

Domnul m-a mântuit! De aceea, în 
toate zilele vieţii noastre vom 

suna din corzile instrumentelor 
noastre în Casa Domnului. 

Isaia 38:20 

Mă gândesc la cântările mele 
noaptea, cuget adânc înăuntrul 
inimii mele, îmi cade duhul pe 
gânduri ... 
Psalm 77:7 

 

David şi tot Israelul jucau 
înaintea lui Dumnezeu cu toată 
puterea lor, cântând şi zicând 
din harpe, din lăute, din tobe, 

din chimvale şi din trâmbiţe. 
1 Cronici 13:8 

Şi am auzit venind din cer un 
glas ca un vuiet de ape mari, ca 
vuietul unui tunet puternic; şi 
glasul pe care l-am auzit era ca 
al celor ce cântă cu lăuta, şi 
cântau din lăutele lor. 
Apocalipsa 14:2 

 
Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi 

să răsune corzile şi glasurile 
voastre! 
Psalm 33:3 

	  
	  

	  
 

Instrumente  ּכלי   kelı ̂y (hebr.) 
aranjament, aparat/dispozitiv de orice fel,  instrumente muzicale  

zgomotos/sunător  ז עוזע ‛ o ̂z  ‛o ̂z  (instrumente zgomotoase) (grec.) 
sunet puternic/tare,  siguranţă,  majestate,  laudă,  Îndrăzneală,  sunător,  măreţ,  
tărie,  putere 

Instrumente muzicale 



	  

	  
 

… căci poporul scotea mari strigăte, al căror 
sunet se auzea de departe.  

Ezra 3:13 

 
Şi am auzit, ca un glas de gloată 
multă, ca vuietul unor ape 
multe, ca bubuitul unor tunete 
puternice, care zicea: „Aleluia! 
Domnul Dumnezeul nostru cel 
atotputernic a început să 
împărăţească. 
Apocalipsa 19:6 

Când au auzit ei aceste lucruri, 
şi-au ridicat glasul toţi 

împreună către Dumnezeu şi au 
zis: „Stăpâne, Doamne, care ai 

făcut cerul, pământul, marea şi 
tot ce este în ele! 

Fapte 4:24 

 
Iosua, Bani, Cadmiel, Şebania, 
Buni, Şerebia, Bani şi Chenani s-
au suit pe scaunul leviţilor şi 
au strigat cu glas tare către 
Domnul Dumnezeul lor. 
Neemia 9:4 

 
Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic 

este Mielul, care a fost 
junghiat, să primească puterea, 

bogăţia, înţelepciunea, tăria, 
cinstea, slava şi lauda! 

Apocalipsa 5:12 
 
şi a strigat cu glas tare, cum 
răcneşte un leu. Când a strigat 
el, cele şapte tunete au făcut să 
se audă glasurile lor. 
Apocalipsa 10:3 

 
Apoi a îngenuncheat şi a strigat 

cu glas tare: „Doamne, nu le 
ţine în seamă păcatul acesta!”  

Fapte 7:60 

 
Şi când S-a apropiat de Ierusalim, 
spre coborâşul Muntelui 
Măslinilor, toată mulţimea 
ucenicilor, plină de bucurie, a 
început să laude pe Dumnezeu cu 
glas tare pentru toate minunile pe 
care le văzuseră. 
Luca 19:37 

 
Unul din ei, când s-a văzut 

vindecat, s-a întors, slăvind pe 
Dumnezeu cu glas tare. 

Luca 17:15 

 
Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi 
să răsune corzile şi glasurile 
voastre!  
Psalm 33:3 

 
Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte 

de bucurie!  
Psalm 47:1 

	  

	  
Zgomotos   רּנה rinna ̂h (ebr.) 

sunet strident, strigăte de bucurie, ţipete, veselie, desfătare, vestire, a juca de 
bucurie, a striga, a cânta, triumpf, asurzitor 

zgomotos  Με ́γας φωνη ́  megas pho ̄ne ̄ (grec.) 
tare, măreţ, extraordinar, înalt,  mare, puternic, în legătură cu vocea, sunet, ton  

 

zgomotos /  
cu voce tare 



	  

	  
 

Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi-L 
cântând cu instrumente cu corzi şi cu cavalul! 

Psalm 150:4 

 
 

Să laude Numele Lui cu jocuri, 
să-L laude cu toba şi cu harpa!  
Psalm 149:3 

 

Şi cei ce cântă şi cei ce joacă 
strigă: „Toate izvoarele mele 

sunt în Tine.”  
Psalm 87:7 

David juca din răsputeri 
înaintea Domnului … 
2 Samuel 6:14a 

 

Maria, prorociţa, sora lui 
Aaron, a luat în mână un timpan, 

şi toate femeile au venit după 
ea, cu timpane şi jucând. 

Exod 15:20 

 
Şi mi-ai prefăcut tânguirile în 
veselie, mi-ai dezlegat sacul de 
jale şi m-ai încins cu bucurie, ... 
Psalm 30:11 

 

Te vei împodobi iarăşi cu 
timpanele tale şi vei ieşi în 

mijlocul jocurilor voioase. 
Ieremia 31:4 

 
plânsul îşi are vremea lui, şi 
râsul îşi are vremea lui; bocitul 
îşi are vremea lui, şi jucatul îşi 
are vremea lui; 
Eclesiastul 3:4 

 

Atunci fetele se vor înveseli la 
joc, tinerii şi bătrânii se vor 

bucura şi ei … 
Ieremia 31:13 

 
 

 
 
 

a dansa    ּכרר ka ̂rar  (ebr.) 

a dansa, a se roti, a alerga, a se învârti în cerc 
a juca   מחול ma ̂cho ̂l (ebr.) 

a juca în horă, dans 
 

	  

	  

Dansul 



	  

 
Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi 

binecuvântau pe Dumnezeu. AMIN. 
LUCA 24:53 

Prin El, să aducem totdeauna lui 
Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, 
rodul buzelor care mărturisesc 
Numele Lui. 
EVREI 13:15 

Binecuvântat să fie Dumnezeu, 
Tatăl Domnului nostru Isus 

Hristos, care, după îndurarea Sa 
cea mare, ne-a născut din nou prin 

învierea lui Isus Hristos din morţi, 
la o nădejde vie ... 

1Petru 1:3 

Binecuvântat să fie Dumnezeu, 
Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, Părintele îndurărilor şi 
Dumnezeul oricărei mângâieri ...  
2 CORINTENI 1:3 

şi ca Neamurile să slăvească pe 
Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, 
după cum este scris: „De aceea Te 
voi lăuda printre Neamuri şi voi 

cânta Numelui Tău.”  
ROMANI 15:9 

 
Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se 
rugau şi cântau cântări de laudă 
lui Dumnezeu; iar cei închişi îi 
ascultau.  
FAPTE 16:25 
 

pentru ca toţi împreună, cu o inimă 
şi cu o gură, să slăviţi pe 

Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Hristos. 

 ROMANI 15:6 

Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau 
plăcuţi înaintea întregului norod. 
Şi Domnul adăuga în fiecare zi la 
numărul lor pe cei ce erau 
mântuiţi. 
FAPTE 2:47 

 

Cine nu se va teme, Doamne, şi cine 
nu va slăvi Numele Tău? Căci numai 

Tu eşti sfânt ... 
APOCALIPSA 15:4a 

	  
 

A LĂUDA  הלל  ha ̂lal  (EBR.) 
a slăvi ceva, a făli, a scoate în evidenţă, a adora, imn de laudă, a sărbători pe cineva, a 
recomanda pe cineva, a cânta, a fi vrednic de laudă, a aduce faimă cuiva, a străluci, a 
scoate la expoziţie. 

A LĂUDA   ּברך  ba ̂rak (EBR.) 
A-L slăvi pe Dumnezeu în genunchi şi a-l ferici într-un act de închinare şi adorare, a 
felicita, a slăvi fără încetare, a lăuda pe deplin, a slăvi în mod extraordinar, a 
îngenunchia, a mărturisi cinstea, a lăuda în ciuda circumstanţelor, a mulţumi 

 
A LĂUDA  ευ ̓λογε ́ω  eulogeo ̄ (GREC.) 

a vorbi pe cineva de bine, a binecuvânta, a mulţumi, a slăvi, a prospera  
 

A SLĂVI   ידה ya ̂da ̂h (EBR.) 
a omagia, a adora sau a cinsti pe cineva cu mâinile întinse, a făli pe cineva strângându-i 
mâinile, a mărturisi pe cineva, a mulţumi  
 

A SLĂVI  δοξα ́ζω   doxazo ̄ (GREC.) 
a mări, a ridica în slăvi, a fi plin de slavă, a cinsti, a glorifica, a înălţa 

a Lăuda        a slăvi 



	  

 

… Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. 
Matei 28:20 

Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea 
nu este a Mea, ci a Celui ce M-a 
trimis pe Mine. Dacă vrea cineva să 
facă voia Lui, va ajunge să 
cunoască dacă învăţătura este de 
la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc 
de la Mine.  
Ioan 7:16-17 

Ce este de făcut atunci, fraţilor? 
Când vă adunaţi laolaltă, dacă 

unul din voi are o cântare, altul, o 
învăţătură, altul, o descoperire, 

altul, o vorbă în altă limbă, altul, 
o tălmăcire, toate să se facă spre 

zidirea sufletească.  
1 Corinteni 14:26 

 
Şi, în fiecare zi, în Templu şi acasă, 
nu încetau să înveţe pe oameni şi să 
vestească Evanghelia lui Isus 
Hristos.  
Fapte 5:42 

 
Fii cu luare aminte asupra ta însuţi 
şi asupra învăţăturii pe care o dai 
altora; stăruie în aceste lucruri, 

căci, dacă vei face aşa, te vei 
mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te 

ascultă.  
1 Timotei 4:16 

 
Ei stăruiau în învăţătura 
apostolilor ... 
Fapte 2:42 

 
Porunceşte şi învaţă aceste 

lucruri.  
1 Timotei 4:11 

 
Ei citeau desluşit în cartea Legii 
lui Dumnezeu şi-i arătau înţelesul, 
ca să-i facă să înţeleagă ce 
citiseră. 
Neemia 8:8 

 
Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, 

proroci; pe alţii, evanghelişti; pe 
alţii, păstori şi învăţători ... 

Efeseni 4:11 

 
Învăţătura înţeleptului este un 
izvor de viaţă, ca să abată pe om din 
cursele morţii. 
Sprüche 13,14 

 
Nu ţin în inima mea îndurarea Ta, ci 
vestesc adevărul Tău şi mântuirea 

Ta, şi nu ascund bunătatea şi 
credincioşia Ta în adunarea cea 

mare. 
Psalm 40:10 

 
Căci Ezra îşi pusese inima să 
adâncească şi să împlinească Legea 
Domnului, şi să înveţe pe oameni în 
mijlocul lui Israel legile şi 
poruncile. 
Ezra 7:10 

 
Evanghelia aceasta a Împărăţiei va 
fi propovăduită în toată lumea, ca 
să slujească de mărturie tuturor 

neamurilor. Atunci va veni 
sfârşitul.  
Matei 24:14 

 
propovăduieşte Cuvântul, stăruie 
asupra lui la timp şi nelatimp, 
mustră, ceartă, îndeamnă cu toată 
blândeţea şi învăţătura.  
2 Timotei 4:2 

 

 
dar Cuvântul Domnului rămâne în 
veac. Şi acesta este Cuvântul care 

v-a fost propovăduit prin 
Evanghelie.  

1 Petru 1:25 

	  

ÎNVĂţĂTURA şI PREDICA 



	  

A Învăţa (a da învăţătură)  למד     la ̂mad (ebr.) 
a îndemna la ceva pozitiv, a atrage, a învăţa, a învăţa cu ardoare, expert, priceput, 
competent, a învăţa din experienţă,  a îndruma, a învăţa cu pricepere  

a învăţa  διδα ́σκω  didasko ̄ (grec.) 
 a instrui, a antrena, a informa, a pune în temă; a transmite cunoştinţe sau 
îndeletniciri; e explica sau a uceniciza. 

a predica  קרא  qa ̂ra ̂' (ebr.) 
a proclama, a spune cuiva/unui lucru pe nume, a evoca, a menţiona, a stârni, a publica, a 
citi, a predica, a anunţa, a declara 

a anunţa/a declara  ευ ̓αγγελι ́ζω  euaggelizo ̄ (grec.) 
a reporta, declararea unei victorii militare sau a unei nunţi, a evangheliza: a 
transmite un mesaj sau o veste bună. Ps 40:10; Lc 1:19; 2:10; 1 Tes 3:6; Apoc 10:7; 14:6; a 
propovădui evanghelia. 

a predica  κηρυ ́σσω  ke ̄russo ̄ (grec.) 
a predica, a anunţa sau a declara ceva cu voce tare; a divulga în public, a destăinui; a 
predica mesajul lui Dumnezeu sau Evanghelia, a vorbi cu ardoare, a răspândi o ştire în 
public. 

	  


