
îmbrăca,  îmbrăcăminte

Matei 6:25
25. Deaceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, 
sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este
viaţa mai mult decît hrana, şi trupul mai mult decît îmbrăcămintea?

Matei 6:31-34
31. Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau:„Cu ce 
ne vom îmbrăca?”
32. Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că 
aveţi trebuinţă de ele.
33. Căutaţi mai întîi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra.
34. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea 
însăş. Ajunge zilei necazul ei.

Luca 24:49
49. Şi iată că voi trimete peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate 
până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

Romani 13:14
14. ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, 
pentruca să-i treziţi poftele.

Galateni 3:27-29
27. Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este 
nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.
29. Şi dacă sânteţi ai lui Hristos, sânteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă.

Efeseni 4:24
24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o 
neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

Efeseni 6:11-17
11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva 
uneltirilor diavolului.
12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutăţii cari sunt în locurile cereşti.
13. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea 
rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.
14. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa 



neprihănirii,
15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
16. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate 
săgeţile arzătoare ale celui rău.
17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Coloseni 3:14-15
14. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura 
desăvârşirii.
15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să 
stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.

1 Tesaloniceni 5:8
8. Dar noi, cari suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi 
a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.

1 Timotei 6:8
8. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.

Matei 6:28
28. Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc 
crinii de pe cîmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;

Luca 9:28-29
28. Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe 
Iacov, şi S-a suit pe munte să Se roage.
29. Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă 
strălucitoare.


