
cuget

Faptele Apostolilor 23:1
1. Pavel s-a uitat ţintă la Sobor, şi a zis: „Fraţilor, eu am vieţuit cu toată curăţia 
cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta ... “

Faptele Apostolilor 24:16
16. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi 
înaintea oamenilor.

Romani 9:1-2
1. Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este 
martor,
2. că simt o mare întristare, şi am o durere necurmată în inimă.

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

1 Corinteni 10:29
29. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată 
slobozenia mea de cugetul altuia?

2 Corinteni 1:12
12. Lauda noastră este mărturia, pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în 
lume, şi mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie şi curăţie de inimă date de Dumnezeu, 
bizuindu-ne nu pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu.

2 Corinteni 4:2
2. Ca unii, cari am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug
şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici 
să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.

2 Corinteni 5:11
11. Ca unii cari cunoaştem deci frica de Domnul, pe oameni, căutăm să-i încredinţăm;
dar Dumnezeu ne cunoaşte bine, şi nădăjduiesc că şi voi ne cunoaşteţi bine în 
cugetele voastre.

2 Timotei 1:3
3. Mulţămesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că
neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi noapte.

Evrei 9:14
14. cu cît mai mult sângele 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.

Evrei 13:18
18. Rugaţi-vă pentru noi; căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind să ne
purtăm bine în toate lucrurile.

1 Petru 2:19
19. Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, 
sufere întristare, şi sufere pe nedrept.

1 Petru 3:21-22
21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care 
nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,
22. care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălţat la cer, şi Şi-a supus îngerii, 
stăpânirile şi puterile.


