
dragoste

1 Timotei 1:5
5. Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi 
dintr-o credinţă neprefăcută.

Ioan 13:35
35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii.”

Ioan 15:9
9. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea 
Mea.

Ioan 15:13
13. Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.

Ioan 17:26
26. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca 
dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.”

Romani 12:9-10
9. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.
10. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate 
altuia.

Romani 13:10
10. Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.

1Corinteni 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 sfîrşi; limbile vor înceta; 
cunoştinţa va avea sfîrşit.

1Corinteni 13:13
13. Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare 
dintre ele este dragostea.

1 Corinteni 14:1
1. Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să 
proorociţi.



1 Corinteni 16:14
14. Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste!

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

2 Corinteni 8:8
8. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă; ci pentru râvna altora, şi ca să pun la 
încercare curăţia dragostei voastre.

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.

Galateni 5:6
6. Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, 
ci credinţa care lucrează prin dragoste.

Galateni 5:13
13. Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o 
pricină ca să trăiţi pentru firea pămîntească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.

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

Filipeni 1:8
8. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus 
Hristos.

Filipeni 2:1-2
1. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, 
dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare,
2. faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.

Coloseni 3.3-4
3. Mulţămim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm 
neîncetat pentru voi,
4. şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus, şi despre dragostea, pe care o 
aveţi faţă de toţi sfinţii,



Coloseni 3:14
14. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura 
desăvârşirii.

1 Tesaloniceni 1:3
3. căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de 
lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în 
Domnul nostru Isus Hristos!

1 Tesaloniceni 3:12
12. Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de 
toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi,

1 Tesaloniceni 4:9
9. Cît despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost 
învăţăţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,

1 Tesaloniceni 5:8
8. Dar noi, cari suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi 
a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.

2 Tesaloniceni 1:3
3. Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi 
cuvine, pentrucă credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din 
voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.

2 Tesaloniceni 3:5
5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui 
Hristos!

1 Timotei 1.5
5. Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi 
dintr-o credinţă neprefăcută.

1 Timotei 6:11
11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, 
credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţa.

2 Timotei 1:7
7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de 
chibzuinţă.

Evrei 10:24
24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.



Evrei 13:1
1. Stăruiţi în dragostea frăţească.

1 Petru 1:22-25
22. Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca 
să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată 
inima;
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una 
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac.
24. Căci orice făptură este ca iarba şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi 
floarea cade jos,
25. dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost 
propovăduit prin Evanghelie. 

1 Petru 4:8
8. Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste ferbinte unii pentru alţii, căci dragostea 
acopere o sumedenie de păcate.

2 Petru 1: 5-7
5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta,
cunoştinţa;
6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.

1 Ioan 2:5
5. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; 
prin aceasta ştim că suntem în El.

1 Ioan 3:1
1. Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi 
suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L-a cunoscut nici pe El.

1 Ioan 4:18
18. În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica;...


