
cumpăra (tot ce se vinde pe piaţă)

1 Corinteni 10:25
25. Să mâncaţi din tot ce se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina 
cugetului. 

Romani 12:3
3. Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o 
părere mai înaltă decît se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu 
măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.

Proverbele lui Solomon
14. „Rău! Rău!“ zice cumpărătorul, şi plecând, se fericeşte. -

1 Corinteni 7:30
30. cei ce plîng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucură ca şi cum nu s-ar bucura; cei 
ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpîni;

1 Corinteni 6:19-20
19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în voi, şi pe 
care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sînteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în 
duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu.

Matei 13:44-47
44. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul 
care o găseşte, o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are, şi cumpără 
ţarina aceea.
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.
47. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot 
felul de peşti.

Matei 25:9
9. Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici 
vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vînd untdelemn şi cumpăraţi-vă.“

Ioan 6:5-13
5. Isus Şi-a ridicat ochii, şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip: 
„De unde avem să cumpărăm pîni ca să mănânce oamenii aceştia?”
6. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentrucă ştia ce are de gînd să facă.
7. Filip i-a răspuns: „Pâinile, pe cari le-am putea cumpăra cu două sute de lei 
(Greceşte: dinari.), n’ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.”



8. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:
9. „Este aici un băieţel, care are cinci pîni de orz şi doi peşti; dar ce sînt acestea la 
atîţia?”
10. Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să şadă jos.” În locul acela era multă iarbă. 
Oamenii au şezut jos, în număr de aproape cinci mii.
11. Isus a luat pânile, a mulţămit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii 
le-au împărţit celorce şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti cît au voit.
12. Dupăce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi fărămiturile cari au 
rămas, ca să nu se piardă nimic.”
13. Le-au adunat deci, şi au umplut douăsprezece coşuri cu fărămiturile cari 
rămăseseră din cele cinci pîni de orz, după ce mîncaseră toţi.


