
a curaţa

Matei 8:3
3. Isus a întins mîna, S’a atins de el, şi a zis: „Da, vreau, fii curăţit!” Îndată a fost 
curăţită lepra lui.

Matei 11:5
5. Orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, surzii aud, morţii 
înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

2.Corinteni 7:1 
1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice 
întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea pînă la capăt, în frica de 
Dumnezeu.

Efeseni 5:26 
26. ca s'o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvînt,
27. fără sbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană

Tit 2:14 
14. El S'a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi 
să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de rîvnă pentru fapte bune.

Evrei 9:14
14. cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S’a adus pe Sine 
însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca 
să slujiţi Dumnezeului cel viu!

Evrei 10:22
22. să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi 
curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.

Iacov 4:8
8. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mînile, 
păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!

1Petru 1:22
22. Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v’aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca 
să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată 
inima;



2 Petru 1:9
9. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închişi, şi a uitat că a fost 
curăţit de vechile lui păcate.

1 Ioan 1:7
7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem părtăşie unii 
cu alţii; şi sîngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.


