
bun

Matei 5:16
16. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele 
voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

Matei 13:8
8. O altă parte a căzut în pământ bun, şi a dat roadă: un grăunte a dat o sută, altul 
şaizeci, şi altul treizeci.

Luca 8:15
15. Sămânţa, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia cari, după ce au auzit Cuvântul, 
îl ţin într-o inimă bună şi curată, şi fac roadă în răbdare.

Ioan 10:11
11. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.

2 Timotei 1:14
14. Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte 
în noi.

Iacov 1:17
17. orice ni se dă bun şi orice dar desăvîrşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl 
luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

1 Petru 4:10
10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să 
slujească altora după darul, pe care l-a primit.

bine

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 2:10-11
10. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste Iudeu, apoi 
peste Grec.
11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.

Romani 8:28
28. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc 
pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sunt chemaţi după planul Său.



Romani 12:2
2. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii 
voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Romani 12:31
31. Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

Efeseni 2:17
17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace 
celor ce erau aproape.

Efeseni 4:16
16. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi
primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în 
dragoste.

Efeseni 4:32
32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat 
şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

2 Tesaloniceni 3:13
13. Voi, fraţilor, să nu osteniţi în facerea binelui.

1 Timotei 1:18
18. Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după proorociile făcute mai înainte despre
tine, este ca, prin ele să te lupţi lupta cea bună,

1 Timotei 2:3-4
3. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
4. care voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

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. pentrucă este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.


