
curat

Matei 5:8
8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Matei 27:58-59
58. El s-a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea.
59. Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat într-o pânză curată de in,

Ioan 15:3
3. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus.

Faptele Apostolilor 20:26
26. De aceea vă mărturisesc astăzi, că sunt curat de sângele tuturor.

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

2 Corinteni 2:17
17. Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu 
inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.

Filipeni 1:10
10. ca să deosebiţi lucrurile alese, pentruca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi pînă în 
ziua venirii lui Hristos,

1 Timotei 1:5
5. Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi 
dintr-o credinţă neprefăcută.

 Timotei 2:8
8. Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice spre cer mâini curate, fără 
mânie şi fără îndoieli.

1 Timotei 5:22
22. Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă: şi să nu te faci părtaş păcatelor altora: 
pe tine însuţi păzeşte-te curat.

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 1:21
27. Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să 
cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

Iacov 3:17
17. Înţelepciunea care vine de sus, este, întîi, curată, apoi pacinică, blândă, 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.

1 Petru 3:21
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,


