
capătă

Matei 7:7-8
7. Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
8. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

Luca 11:10
10. Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

Faptele apostolilor 3:4-6
4. Petru, ca şi Ioan, s-a uitat ţintă la el, şi a zis: „Uită-te la noi!”
5. Şi el se uita la ei cu luare aminte, şi aştepta să capete ceva de la ei.
6. Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur, n-am; dar ce am, îţi dau: În Numele lui Isus 
Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!”

Romani 9:30
30. Deci ce vom zice? Neamurile, cari nu umblau după neprihănire, au căpătat 
neprihănirea şi anume neprihănirea care se capătă prin credinţă;

1 Corinteni 9:23-25
23. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.
24. Nu ştiţi că ceice aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă 
premiul?
Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul!
25. Toţi ceice se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrînări. Şi ei fac 
lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta 
pentru o cunună, care nu se poate vesteji.

Galateni 4:5-7
5. ca să răscumpere pe cei ce erau supt Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.
6. Şi pentru că sânteţi fii, Dumnezeu ne-a trimes în inimă Duhul Fiului Său, care 
strigă: „Ava”, adică: „Tată!”
7. Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.

2 Timotei 2:10
10. De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentruca şi ei să capete mîntuirea care este în 
Hristos Isus, împreună cu slava vecinică.

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

Evrei 8:6
6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atît mai înaltă cu cît legămîntul al cărui 
mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.



Evrei 9:12-15
12. şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, nu cu sânge de ţapi şi de 
viţei, ci cu însuş sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.
13. Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei 
întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului,
14. cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S-a adus pe Sine 
însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca 
să slujiţi Dumnezeului cel viu!
15. şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea
Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legământul dintîi, cei ce au fost 
chemaţi, să capete veşnica moştenire, care le-a fost făgăduită.

Evrei 10:35-37
35. Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire!
36. Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi
căpăta ce v-a fost făgăduit.
7. „Încă puţină, foarte puţină vreme“, şi „Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi.

Evrei 11:8-14
8. Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-L ia 
ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce.
9. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a 
lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, cari erau împreună moştenitori cu el ai 
aceleiaş făgăduinţe.
10. Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este 
Dumnezeu.
11. Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, 
fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise.
12. De aceea, dintr-un singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în
mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.
13. În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au
văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sânt străini şi călători pe pămînt.
14. Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit că sînt în căutarea unei patrii.

Evrei 11:33
33. Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au 
astupat gurile leilor,

1 Petru 5:4
4. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, 
a slavei.

1 Ioan 3:22-23
22. Şi orice vom cere, vom căpăta dela El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce 
este plăcut înaintea Lui.



23. Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim 
unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.


