
evlavie

1 Timotei 3:16
16. Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei...„Celce a fost arătat în trup, a fost 
dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre 
Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”

1 Timotei 4:7-8
7. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.
8. Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în 
orice privinţă, întrucît ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.

1 Timotei 6:6
6. Negreşit, evlavia însoţită de mulţămire este un mare câştig.

1 Timotei 6:11
11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, 
credinţa, dragostea, răbdarea, blîndeţa.

Tit 2:11-14
11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,
12. şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul 
de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13. aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos.
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 râvnă pentru fapte bune.

Evrei 12:28
28. Fiindcă am primit dar o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm 
mulţumitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu 
frică;

2 Petru 1:3-7
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
4. prin cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă 
faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume 
prin pofte.
5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta,
cunoştinţa;
6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.



2 Petru 3:11
11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi 
voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,


