
închina

Matei 8:2-3
2. Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat, şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să
mă curăţeşti.”
3. Isus a întins mîna, S-a atins de el, şi a zis: „Da, vreau, fii curăţit!” Îndată a fost 
curăţită lepra lui.

Matei 14:33
33. Ceice erau în corabie, au venit de s-au închinat înaintea lui Isus, şi I-au zis: „Cu 
adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”

Luca 2:23
23. după cum este scris în Legea Domnului: „Orice întâi născut de partea bărbătească 
va fi închinat Domnului”,

Ioan 4:20-23
20. Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este 
locul unde trebuie să se închine oamenii.”
21. „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, 
nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.
22. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci 
Mântuirea vine dela Iudei.
23. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina 
Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.

Ioan 12:20
20. Nişte Greci dintre ceice se suiseră să se închine la praznic,

Faptele apostolilor 17:23
23. Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la 
cari vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar, pe care este scris: „Unui 
Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceeace voi cinstiţi, fără să cunoaşteţi, aceea vă 
vestesc eu.

Faptele apostolilor 24:11
11. Nu sunt mai mult de douăsprezece zile, - te poţi încredinţa de lucrul acesta - de 
când m-am suit să mă închin la Ierusalim.

Evrei 1:6
6. şi, când duce iarăş în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I
se închine!“



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;


