
sfânt,  sfinţire

Faptele apostolilor 9:13
13. „Doamne,” a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate relele, pe cari le-
a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim;

Romani 1:7
7. Deci, vouă tuturor, cari sunteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi
sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Romani 12:13
13. Ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.

1 Corinteni 16:1
1. Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit 
Bisericilor Galatiei.

Efeseni 1:15
15. De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi, 
şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
16. nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.

Efeseni 2:19
19. Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună 
cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Isus Hristos.

Efeseni 3:17-19
17. aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, având 
rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18. să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adîncimea 
şi înălţimea;
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Efeseni 4:12-13
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului 
lui Hristos,
13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la 
starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

Coloseni 1:12
12. mulţămind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în 
lumină.



Coloseni 3:12
12. Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o 
inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdare.
13. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă 
unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

Coloseni 3:25-27
25. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu 
pentru voi ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu.
26. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din vecinicii şi în toate veacurile, dar 
descoperită acum sfinţilor Lui,
27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia
între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.

2 Tesaloniceni 1:10
10. când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi, şi privit cu uimire în 
toţi ceice vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.

Filimon v.5
5. pentrucă am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de 
toţi sfinţii.

sfinţire

1 Corinteni 1.30
30. Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi 
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,
31. pentruca, după cum este scris: „Cine se laudă, să se laude în Domnul.”

2 Corinteni 7:1
1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice 
întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea pînă la capăt, în frica de 
Dumnezeu.

1 Tesaloniceni 4:3
3. Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră:...

2 Tesaloniceni 2:13
13. Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui 
Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în 
sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.


