
căuta,  căutaţi

Matei 2:4-6
4. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului, şi a căutat să 
afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.
5. „În Betleemul din Iudea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin proorocul:
6. „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nici de cum cea mai neînsemnată dintre 
căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului 
Meu Israel.”

Matei 6:32-33
32. Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că 
aveţi trebuinţă de ele.
33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra.

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.

Matei 13:45-46
45. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare 
frumoase.
46. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are, şi-l 
cumpără.

Matei 18:12-14
12. Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi, şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe 
cele nouăzeci şi nouă pe munţi, şi se duce să caute pe cea rătăcită?
13. Şi, dacă i se întîmplă s-o găsească, adevărat vă spun, că are mai multă bucurie de 
ea, decât de cele nouăzeci şi nouă, cari nu se rătăciseră.
14. Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din aceşti 
micuţi.

Luca 13:24
24. „Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre,
şi nu vor putea.

Luca 17:33
33. Oricine va căuta să-şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi.

Luca 19:10
10. Pentrucă Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”



Luca 24:4-8
4. Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine 
strălucitoare.
5. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentruce căutaţi 
între cei morţi pe Cel ce este viu?
6. Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galilea,
7. când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mânile păcătoşilor, să fie răstignit, şi 
a treia zi să învieze.”
8. Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele lui Isus.

Romani 2:7
7. Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi 
nemurirea;

Romani 10:9-10
9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mîntuit.
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se
ajunge la mântuire,

Romani 10:20
20. Şi Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: „Am fost găsit de ceice nu Mă 
căutau; M’am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.”

1 Corinteni 1:22-24
22. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi Grecii caută înţelepciune;
23. dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de 
poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie;
24. dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi înţelepciunea lui 
Dumnezeu.

1 Corinteni 13:4-8
4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu 
pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6. nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,
7. acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.
8. Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; 
cunoştinţa va avea sfîrşit.

Efeseni 4:1-7
1. Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip 
vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o,
2. cu toată smerenia şi blîndeţa, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în 
dragoste,



3. şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
4. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură 
nădejde a chemării voastre.
5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
6. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care 
lucrează prin toţi şi care este în toţi.
7. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.

1 Tesaloniceni 2:6-7
6. N-am căutat slavă de la oameni: nici dela voi, nici dela alţii, deşi, ca apostoli ai lui 
Hristos, am fi putut să cerem cinste.
7. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag 
copiii.

2 Petru 3:1-2
1. Prea iubiţilor, aceasta este a doua epistolă, pe care v-o scriu. În amândouă, caut să 
vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări,
2. ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii 
prooroci, şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri.


