
a pricepe, pricepere

Matei 11:25
25. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi 
al pământului,
pentrucă ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit 
pruncilor.

Marcu 4:33
33. Isus le vestea Cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare 
să-L priceapă.

Marcu 8:17
17. Isus a înţeles lucrul acesta, şi le-a zis: „Pentruce vă gândiţi că n-aveţi pâni? Tot nu
pricepeţi şi tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită?

Marcu 12:34
34. Isus a văzut că a răspuns cu pricepere, şi i-a zis: „Tu nu eşti departe de Împărăţia 
lui Dumnezeu.“

Luca 2;46-47
46. După trei zile, L-au găsit în Templu, şezînd în mijlocul învăţătorilor, ascultîndu-i 
şi punându-le întrebări.
47. Toţi cari-L auzeau, rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile Lui.

Ioan 13:7
7. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după 
aceea.”

Romani 3:11
11. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot 
dinadinsul pe Dumnezeu.

1 Corinteni 1:19
19. Căci este scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea 
celor pricepuţi.”

1 Corinteni 14:9
9. Tot aşa şi voi, dacă nu rostiţi cu limba o vorbă înţeleasă, cum se va pricepe ce 
spuneţi? Atunci parcă aţi vorbi în vânt.

Efeseni 1:18
18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, 
care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,



Efeseni 3:4
4. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,

Filipeni 4:7
7. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile
în Hristos Isus.

Coloseni 1:9
9. De aceea şi noi, din zâua cînd am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 
pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească;

Coloseni 2:2
2. pentruca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate 
bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe 
Hristos,

2 Timotei 2:7
7. Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.

Iacov 3:13
13. Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele
făcute cu blândeţa înţelepciunii!

1 Ioan 5:20
20. Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce 
este adevărat. Şi noi suntem în Celce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El 
este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.


