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Matei 6:17-18
17. Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul, şi spală-ţi faţa,
18. ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl
tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Matei 8:20
20. Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul 
omului n-are unde-Şi odihni capul.”

Matei 21:42
42. Isus le-a zis: „N-aţi citit nici odată în Scripturi că: „Piatra, pe care au lepădat-o 
zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru, şi este 
minunat în ochii noştri?“

Matei 26:7
7. s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; şi, pe când 
sta El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui.

Luca 7:37-38
37. Şi iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa Fariseului:
a adus un vas de alabastru cu mir mirositor,
38. şi stătea înapoi lângă picioarele lui Isus şi plângea. Apoi a început să-I stropească 
picioarele cu lacrămile ei, şi să le şteargă cu părul capului ei; le săruta mult, şi le 
ungea cu mir.

Luca 7:44-46
44. Apoi S-a întors spre femeie, şi a zis lui Simon: „Vezi tu pe femeia aceasta? Am
intrat în casa ta, şi nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele; dar ea Mi-a stropit 
picioarele cu lacrămile ei, şi Mi le-a şters cu părul capului ei.
45. Tu nu Mi-ai dat sărutare; dar ea, de cînd am intrat, n’a încetat să-Mi sărute
picioarele.
46. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir.

Luca 21:27-31
27. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.
28. Cînd vor începe să se întîmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi 
capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”
29. Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii.
30. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.
31. Tot aşa, când veţi vedea întîmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui 
Dumnezeu este aproape.



Luca 13:19
19. Vă spun lucrul acesta depe acum, înainte ca să se întâmple, pentruca, atunci când 
se va întâmpla, să credeţi că Eu sânt.

Faptele apostolilor 9:40-42
40. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenuncheat, şi s-a rugat; apoi, s-a întors spre
trup, şi a zis: „Tabita, scoală-te!” Ea a deschis ochii, şi, când a văzut pe Petru, a stătut 
în capul oaselor.
41. El i-a dat mîna, şi a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinţi şi pe văduve, şi le-a
pus-o înainte vie.
42. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope, şi mulţi au crezut în
Domnul.

Faptele apostolilor 18:18
18. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, şi-a luat ziua bună de
la fraţi, şi a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila şi Acuila, după ce şi-a 
tuns capul în Chencrea, căci făcuse o juruinţă.

Faptele apostolilor 16:4
4. cari şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţămesc nu numai eu, dar şi 
toate Bisericile ieşite dintre Neamuri. 

1 Corinteni 11:3
3. Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul 
femeii, şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.

1 Corinteni 11:4
4. Orice bărbat, care se roagă sau prooroceşte cu capul acoperit, îşi necinsteşte Capul 
său.

1 Corinteni 11:5-6
5. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prooroceşte cu capul desvălit, îşi 
necinsteşte capul ei, pentrucă este ca una care ar fi rasă.
6. Dacă o femeie nu se învăleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine pentru o femeie 
să fie tunsă ori rasă, să se învălească.

1 Corinteni 11:7
7. Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentrucă el este chipul şi slava lui 
Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului.

1 Corinteni 11:10
10. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii
ei.



1 Corinteni 12:21
21. Ochiul nu poate zice mânii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice 
picioarelor: „N’am trebuinţă de voi.”

Efeseni 1:22
22. El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,

Efeseni 2:20
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Isus Hristos.

Efeseni 4:15
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să 
ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

Coloseni 1:18
18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei 
morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întâietatea.


