
datora

Matei 18:27
27. Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul, şi i-a iertat 
datoria.
28. Robul acela, cînd a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i 
era dator o sută de lei. A pus mâna pe el, şi-l strângea de gât, zicând: „Plăteşte-mi ce-
mi eşti dator.“
29. Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga, şi zicea: „Mai îngăduieşte-mă, şi-ţi 
voi plăti.“

Luca 17:10
7. Cine dintre voi, dacă are un rob, care ară sau paşte oile, îi va zice, când vine de la 
câmp: „Vino îndată, şi şezi la masă?”
8. Nu-i va zice mai degrabă: „Găteşte-mi să mănânc, încinge-te, şi slujeşte-mi până 
voi mânca şi voi bea eu; după aceea, vei mânca şi vei bea şi tu?”
9. Va rămânea el îndatorat faţă de robul acela, pentrucă robul a făcut ce-i fusese 
poruncit? Nu cred.
10. Tot aşa şi voi, dupăce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi 
netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.”

Romani 1:14
14. Eu sunt dator şi Grecilor şi Barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neânvăţaţi.

Romani 4:4-5
4. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva 
datorat;
5. pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, 
credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire.

Romani 8:12
12. Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după 
îndemnurile ei.

Romani 13:7-8
7. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi 
vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.
8. Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe 
alţii, a împlinit Legea.

Romani 15:27
27. Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentrucă, dacă 
Neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i 
ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.



1 Corinteni 7:3
3. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi 
nevasta faţă de bărbat.

Coloseni 1.1
1. Stăpânilor, daţi robilor voştri ce le datoraţi, şi ce li se cuvine, căci ştiţi că şi voi 
aveţi un Stăpân în cer.

Filimon 19
19. Eu, Pavel, „voi plăti” - scriu cu mâna mea - ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi 
mie.

datornici

Luca 16:5
5. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său, şi a zis celui dintâi: „Cât eşti 
dator stăpânului meu?”


