
 îndurare

Luca 1:30

30. Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui 

Dumnezeu.

Luca 1:50

50. şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.

Luca 1:78

78. datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele

care răsare din înălţime,

Romani 12: 1

1. Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre
ca o jertfă vie, sfîntă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovnicească.

Romani 15: 8-12

8. Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească 
credincioşia lui Dumnezeu, şi să întărească făgăduinţele date părinţilor;
9. şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, după cum este 
scris: „De aceea Te voi lăuda printre Neamuri, şi voi cinvierenta Numelui Tău.“
10. Este zis iarăş: „Veseliţi-vă, Neamuri, împreună cu poporul Lui.“
11. Şi iarăş: „Lăudaţi pe Domnul, toate Neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.“
12. Tot astfel şi Isaia zice: „Din Iese va ieşi o Rădăcină, care se va scula să 
domnească peste Neamuri; şi Neamurile vor nădăjdui în El.“

2 Corinteni 1:3

3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele 
îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,

2 Corinteni 4:1

1. Deaceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu 
cădem de oboseală.

Galateni 6: 16

16. Şi peste toţi ceice vor umbla după dreptarul acesta şi peste Israelul lui Dumnezeu 
să fie pace şi îndurare!



Efeseni 2:4-6

4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a
iubit,
5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos 
(prin har sunteţi mântuiţi).
6. El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în 
Hristos Isus,

1 Timotei 1:2

2. către Timotei, adevăratul meu copil în credinţă: Har, îndurare şi pace de la 

Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!

Tit 3:5

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,

Evrei 4:16

16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 

îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Iacov 3:17

17. Înţelepciunea care vine de sus, este, întâi, curată, apoi pacinică, blândă, uşor de 

înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică.

Iacov 5:11

11. Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea 

lui Iov, şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi de 

îndurare.

1 Petru 1:3-4

3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după 

îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la 

o nădejde vie,

4. şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neântinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată 

în ceruri pentru voi



1 Petru 2:10

10. pe voi, cari odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; 

pe voi, cari nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.

Iuda

21. ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus 

Hristos pentru viaţa veşnică.


