
primire

Matei 10:40 
40. Cine vă primeşte pe voi, Mă primeşte pe Mine; şi cine Mă primeşte pe Mine, 
primeşte pe Cel ce M'a trimes pe Mine.

Matei 21:22
22. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

Matei 25:34-36 
34. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ,Veniţi binecuvântaţii Tatălui 
Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 
35. Căci am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de 
băut; am fost străin, şi M-aţi primit;.

36. am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost 
în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.`

Ioan 1:16
16. Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har;

Faptele apostolilor 1:8
8. Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi 
martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”

Faptele apostolilor 2:33
33. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl 
făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

Faptele apostolilor 10:35
35. ci că în orice neam, cine se teme de El, şi lucrează neprihănire este primit de El.

Romani 8:15
15. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de 
înfiere, care ne face să strigăm: „Ava! adică: Tată!“

Efeseni 4:15-16
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să 
ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, 
îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în 
dragoste.



Filipeni 4:15 
15. Ştiţi voi înşivă, Filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din 
Macedonia, nicio Biserică n-a avut legătură cu mine în ce priveşte „darea” şi 
„primirea” afară de voi.

Filipeni 4:18 
18. Am de toate, şi sunt în belşug. Sînt bogat, de când am primit prin Epafrodit ce 
mi-aţi trimes,-un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui 
Dumnezeu.

1 Tesaloniceni 2:13
13. Deaceea mulţămim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit 
Cuvîntul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, 
aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi cari 
credeţi. 

1 Timotei 1:15
15. O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: „Hristos Isus a 
venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre cari cel dintâi sunt eu.

1 Timotei 2:3-6
3. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
4. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.
5. Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Isus Hristos,
6. care S-a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia
adeverit la vremea cuvenită. 

1 Petru 4:10
10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să 
slujească altora după darul, pe care l-a primit. 

1 Ioan 2:27
27. Cât despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o dela El, rămâne în voi, şi n-aveţi 
trebuinţă să vă înveţe cineva; ci,după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate 
lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat
ea.


