
Fără prihână

Efeseni 5:25-27
25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine 
pentru ea,
26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,
27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau 
altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.

Coloseni 1:18-22
18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei 
morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întâietatea.
19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El,
20. şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, 
făcând pace, prin sângele crucii Lui.
21. Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele 
voastre rele, El v-a împăcat acum
22. prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui 
sfinţi, fără prihană şi fără vină;

1 Tesaloniceni 2:10
10. Voi sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, 
dreaptă şi fără prihană faţă de voi, cari credeţi.

1  Tesaloniceni 5:23
23. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul 
vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru 
Isus Hristos.

2 Petru 3:14
14. De aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi 
înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.

Iuda v. 24-25
24. Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă 
înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,
25. singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să 
fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. 
Amin.


