
înţelege

Matei 13:51-52
51. „Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?” i-a întrebat Isus. - „Da, Doamne”, I-au 
răspuns ei.
52. Şi El le-a zis: „De aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia 
cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate din vistieria lui lucruri noi şi 
lucruri vechi.”

Marcu 4:13
13. El le-a mai zis: „Nu înţelegeţi pilda aceasta? Cum veţi înţelege atunci toate 
celelalte pilde?“

Luca 2:49-50
49. El le-a zis: „De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui 
Meu?”
50. Dar ei n-au înţeles spusele Lui.

Luca 24:44-49
44. Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se 
împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în 
Psalmi.”
45. Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.
46. Şi le-a zis: „Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să învieze a 
treia zi dintre cei morţi.
47. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea 
păcatelor, începînd din Ierusalim.
48. Voi sânteţi martori ai acestor lucruri.
49. Şi iată că voi trimete peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate 
până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

Ioan 8:43
43. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu.

Faptele apostolilor 8:30
30. Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi 
tu ce citeşti?”

Faptele apostolilor 16:10
10. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, 
căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.

2 Petru 3.16
16. ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt 
unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi



pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. 


