
acasa

Matei 9:6-7
6. Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, - „Scoală-te”, 
a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul, şi du-te acasă.”
7. Slăbănogul s-a sculat, şi s-a dus acasă.

Marcu 8:3
3. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leşine de foame pe drum, fiindcă unii 
din ei au venit de departe.“

Marcu 8:26
26. Atunci Isus l-a trimes acasă, şi i-a zis: „Să nu intri în sat, şi nici să nu spui cuiva 
în sat.“

Luca 1:56
56. Maria a rămas împreună cu Elisaveta cam trei luni. Apoi s-a întors acasă.

Luca 18:14
14. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorît acasă socotit neprihănit decât 
celalt. Căci oricine se înalţă, va fi smerit; şi oricine se smereşte, va fi înălţat.”

Luca 24:12
12. Dar Petru s-a sculat, şi a dat fuga la mormânt. S-a plecat, şi s-a uitat înlăuntru, dar
n-a văzut decât făşiile de pânză, cari stăteau pe pământ; apoi a plecat acasă, mirat de 
cele întâmplate.

Ioan 19:27
27. Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela ucenicul a luat-o la el 
acasă.

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.

Faptele apostolilor 2:46
46. Toţi împreună erau nelipsiţi dela Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi 
luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă.

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



1 Corinteni 11:34
34. Dacă-i este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunaţi spre 
osândă. Celelate lucruri le voi rândui când voi veni.

1 Corinteni 14:35
35. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor 
acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică.

1 Corinteni 16:2
2. În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după
câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.

2  Corinteni 5:6
6. Aşa dar, noi întotdeauna suntem plini de încredere; căci ştim că, dacă suntem acasă
în trup, pribegim departe de Domnul, 




