
înţelepciune

Matei 11:19

19. ...Totuş, Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei.”

Matei 13:54

54. A venit în patria Sa, şi a început să înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că cei ce-L 

auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea?

Luca 1:17

17. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile

părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor 

neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.”

Luca 2:52

52. Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui 

Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Faptele apostolilor 6:3

3. Deaceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul 

Sfînt şi înţelepciune, pe cari îi vom pune la slujba aceasta.

Romani 11:33-36

33. O, adîncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cît de nepătrunse sînt 
judecăţile Lui, şi cît de neînţelese sînt căile Lui!
34. Şi în adevăr, „cine a cunoscut gîndul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?
35. Cine I-a dat ceva întîi, ca să aibă de primit înapoi?“
36. Din El, prin El, şi pentru El sînt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

1 Corinteni 1:17

17. De fapt, Hristos m’a trimes nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu 
înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.

1 Corinteni 1: 23-24

 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 1: 30-31

30. Şi voi, prin El, sînteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi 
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,
31. pentruca, după cum este scris: „Cine se laudă, să se laude în Domnul.”

1 Corinteni 2: 1-2

1. Cît despre mine, fraţilor, cînd am venit la voi, n’am venit să vă vestesc taina lui 
Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită.
2. Căci n’am avut de gînd să ştiu între voi altceva decît pe Isus Hristos şi pe El 
răstignit.

1 Corinteni 2: 4-5

4. Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale 
înţelepciunii, ci într’o dovadă dată de Duhul şi de putere,
5. pentruca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe 
puterea lui Dumnezeu.

1 Corinteni 2: 7-8

7. Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe 
care o rînduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci,
8. şi pe care n’a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veac

1 Corinteni 2: 13

13. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate dela înţelepciunea omenească, ci cu 
vorbiri învăţate dela Duhul Sfînt, întrebuinţînd o vorbire duhovnicească pentru 
lucrurile duhovniceşti.

1 Corinteni 12: 8

8. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să 
vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh;

2 Corinteni 6: 6-7

6. prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul 

Sfînt, printr-o dragoste neprefăcută,

7. prin cuvîntul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de 

apărare, pe cari le dă neprihănirea;



Efeseni 1:7-8

7. În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile 
harului Său,
8. pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de 
pricepere;
Efeseni 1:17-23

17. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un 
duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,
18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, 
care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,
19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după 
lucrarea puterii tăriei Lui,
20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să 
şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,
21. mai pe sus de orice domnie, de orice stăpînire, de orice putere, de orice dregătorie
şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
22. El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.

Efeseni 3:17-23

10. pentruca domniile şi stăpînirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, 
înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,
11. după planul vecinic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.
12. În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu 
încredere.

Coloseni 1:9

9. De aceea şi noi, din ziua cînd am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm 
pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească;

Coloseni 1:28

28. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată 
înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvîrşit în Hristos Isus.

Coloseni 3:16

16. Cuvîntul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-
vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cîntări de laudă şi cu cîntări duhovniceşti, 
cîntînd lui Dumnezeu cu mulţămire în inima voastră.

2 Timotei 2:15

15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la 



mîntuire, prin credinţa în Hristos Isus.

2 Timotei 3:16-17

16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17. pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bună.

Iacov 1:5

5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s’o ceară dela Dumnezeu, care 

dă tuturor cu mînă largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

Iacov 3:17

17. Înţelepciunea care vine de sus, este, întîi, curată, apoi pacinică, blîndă, uşor de 
înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică.
18. Şi roada neprihănirii este sămănată în pace pentru cei ce fac pace.

2 Petru 3:15

15. Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mîntuire, cum v’a scris şi 
prea iubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,


