
haină

Matei 3:4
4. Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El 
se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.

Matei 5:40
40. Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.

Matei 17:2
2. El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele, şi hainele I s-au 
făcut albe ca lumina.

Matei 21:7
7. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra.

Matei 22:11
11. Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om, care nu era 
îmbrăcat în haina de nuntă.

Luca 3:11
11. Drept răspuns, el le zicea: „Cine are două haine, să împartă cu cine n-are nici una;
…

Luca 15:22
22. Dar tatăl a zis robilor săi: «Aduceţi repede haina cea mai bună, şi îmbrăcaţi-l cu 
ea; puneţi-i un inel în deget, şi încălţăminte în picioar

Ioan 13:4-8
4. S-a sculat de la masă, S-a desbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar, şi S-a încins 
cu el.
5. Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor, şi să le 
şteargă cu ştergarul cu care era încins.
6. A venit deci la Simon Petru. Şi Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie 
picioarele?”
7. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după 
aceea.”
8. Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te 
spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”

1 Timotei 2:9-10
9. Vreau, deasemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine 
şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine 
scumpe,
10. ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor cari spun că sunt evlavioase.



Iacov 2:2-3
2. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină 
strălucitoare, şi intră şi un sărac îmbrăcat prost;
3. şi voi puneţi ochii pe celce poartă haina strălucitoare, şi-i ziceţi: „Tu şezi în locul 
acesta bun!” Şi apoi ziceţi săracului: „Tu stai colo în picioare!” Sau: „Şezi jos la 
picioarele mele!”


