
trup

Romani 1:3
3. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul,

Romani 12:1
1. Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi† trupurile 
voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o
slujbă duhovnicească.

Romani 5:5
5. tot aşa, şi noi, cari suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în 
parte, suntem mădulare unii altora.

1 Corinteni 6:20
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în 
duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu.

Galateni 2:20
20. Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc ... dar nu mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa 
în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuş pentru mine.

Efeseni 1:23
23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.

Efeseni 2:16
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a 
nimicit vrăjmăşia.

Efeseni 4:4-7
4. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură 
nădejde a chemării voastre.
5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
6. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care 
lucrează prin toţi şi care este în toţi.
7. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.

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;



Filipeni 3:21
21. El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei 
Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Coloseni 1:18-21
18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întîi născut dintre cei 
morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întîietatea.
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 pământ cît şi ce este în ceruri, 
făcând pace, prin sângele crucii Lui.

Coloseni 2:9-10
9. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.
10. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.

1 Tesaloniceni 5:23-24
23. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul 
vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru 
Isus Hristos.
24. Celce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.

1 Timotei 3:16
16. Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei...„Celce a fost arătat în trup, a fost 
dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre 
Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”

Evrei 10:5
5. De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai 
pregătit un trup;

Evrei 10:20-22
20. pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, 
adică trupul Său: -
21. şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu,
22. să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi 
curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.

1 Petru 2:24
24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă 
de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

1 Ioan 4:2
2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că 
Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu;


