
bucurie

Matei 18:12-14
12. Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi, şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe 
cele nouăzeci şi nouă pe munţi, şi se duce să caute pe cea rătăcită?
13. Şi, dacă i se întîmplă s-o găsească, adevărat vă spun, că are mai multă bucurie de 
ea, decît de cele nouăzeci şi nouă, cari nu se rătăciseră.
14. Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din aceşti 
micuţi.

Luca 2:10-11
10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare 
bucurie pentru tot norodul:
11. astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

Luca 15:4-7
4. „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde pe una din ele, nu lasă pe 
celelalte nouăzeci şi nouă pe islaz, şi se duce după cea pierdută, până cînd o găseşte?
5. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri;
6. şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi, şi le zice: „Bucuraţi-vă
împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.”
7. Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se 
pocăieşte, decît pentru nouă zeci şi nouă de oameni neprihăniţi cari n-au nevoie de 
pocăinţă.

Luca 19:5-6
5. Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus, şi i-a zis: „Zachee, dă-te 
jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămîn în casa ta.”
6. Zacheu s-a dat jos în grabă, şi L-a primit cu bucurie.

Luca 19:36-37
36. Pe când mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum.
37. Şi cînd S-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâşul muntelui Măslinilor, toată 
mulţimea ucenicilor,
plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, 
pe cari le văzuseră.

Luca 24:41-43
41. Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau, şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva 
de mâncare?”
42. I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagur de miere.
43. El le-a luat, şi a mâncat înaintea lor.



Ioan 3:29
29. Cine are mireasă, este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură 
foarte mult când aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină.

Faptele Apostolilor 8:37-39
37. Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că 
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”
38. A poruncit să stea carul, s-au pogorît amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.
39. Cînd au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a 
mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,

Faptele Apostolilor 14:17
17. măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucît v-a făcut bine, v-a 
trimes ploi din cer, şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug, şi v-a umplut 
inimile de bucurie.”

Romani 12:8 
8. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă 
largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu 
bucurie.

Romani 14:17 
17. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi 
bucurie în Duhul Sfânt.

2.Corinteni 1:24
24. nu doar că am avea stăpânire peste credinţa voastră; dar vrem să lucrăm şi noi 
împreună la bucuria voastră; căci staţi tari în credinţă.

Filipeni  4:1 
1. De aceea, prea iubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, rămâneţi 
astfel tari în Domnul, prea iubiţilor!

Evrei 12:2 

2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, 
pentru bucuria care-i era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la 
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.



1. Corinteni 7:30 
30. cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucură ca şi cum nu s-ar bucura; cei 
ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni;

Filipeni 4:4 
4. Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă!

1.Petru 1:8 
8. pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi 
cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentrucă veţi dobândi, ca sfîrşit al credinţei 
voastre, mântuirea sufletelor voastre.


