
bunătate

Romani 15: 26-27
26. Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare 
pentru săracii dintre sfinţii, cari sunt în Ierusalim.
27. Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentru că, dacă 
Neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i 
ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.

1 Corinteni 13:4-8
4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu 
pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6. nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,
7. acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.
8. Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; 
cunoştinţa va avea sfârşit.

2 Corinteni 6:6
6. prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul 
Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută,

Galateni 5:22-23
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţa, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Efeseni 5:9
9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.

Coloseni 3:12
12. Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o 
inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdare.

Tit 3:4-7
4. Dar, când s’a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui 
de oameni,
5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea 
Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt,
6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;
7. pentruca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, 
moştenitori ai vieţii veşnice.


