
făptură

Marcu 16:15
15. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice 
făptură.

Luca 3:6
6. Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”

Ioan 17:1-3
1. După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer, şi a zis: „Tată, a sosit ceasul! 
Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine,
2. după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora,
pe cari I i-ai dat Tu.
3. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat 
şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

Faptele apostolilor 2:17-18
17. „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice 
făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi 
bătrânii voştri vor visa visuri!
18. Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din 
Duhul Meu, şi vor prooroci.

2 Corinteni 5:17
17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-
au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noi.

Galateni 6:15
15. Căci în Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci 
a fi o făptură nouă.

Coloseni 1:18-23
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, atît ce este pe pămînt cît 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;
23. negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă
abateţi de la nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită 
oricărei făpturi de supt cer, şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.



1 Timotei 4:4-5
4. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia
cu mulţumiri;
5. pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Iacov 1:18
18. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de 
pârgă a făpturilor Lui.


