
Curatie

Faptele apostolilor 2:46
46. Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi 
luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă.

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 ... “

1 Corinteni 5:8
8. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi 
viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului.

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 6:6
6. prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul 
Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută,

2 Corinteni 8:8
8. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă; ci pentru râvna altora, şi ca să pun la 
încercare curăţia dragostei voastre.

Efeseni 6:5
5. Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu frică şi cutremur, în curăţie de 
inimă, ca de Hristos.

1 Timotei 4:12
12. Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire,
în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.

1 Timotei 5:2
2. pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată 
curăţia.

Evrei 1:3
3. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate 
lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta 
Măririi în locurile prea înalte,



Evrei 9:13
13. Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei 
întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului,


