
milă

Matei 5:7
7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

Matei 9:36
36. Cînd a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca 
nişte oi cari n-au păstor.

Matei 15:32
32. Isus a chemat pe ucenicii Săi, şi le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată
că de trei zile aşteaptă lîngă Mine, şi n-au ce mînca. Nu vreau să le dau drumul 
flămînzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum.”

Matei 18:26-27
26. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat, şi a zis: „Doamne, mai îngăduieşte-
mă, şi-ţi voi plăti tot.“
27. Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul, şi i-a iertat 
datoria.

Marcu 5:19
19. Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi, şi povesteşte-le tot ce ţi-a 
făcut Domnul, şi cum a avut milă de tine.“

Marcu 10:46
46. Au ajuns la Ierihon. Şi pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare 
mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos lângă drum, 
şi cerea de milă.

Luca 10:33-34
33. Dar un Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el, şi când l-a 
văzut, i s-a făcut milă de el.
34. S-a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus 
pe dobitocul lui, l-a dus la un han, şi a îngrijit de el.

Luca 15:20
20. Şi s-a sculat, şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, şi i 
s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui, şi l-a sărutat mult.

Luca 17:12-14
12. Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stătut departe,
13. şi-au ridicat glasul, şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”
14. Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se 
duceau, au fost curăţiţi.



Faptele apostolilor 3:2
2. Acolo era un om olog din naştere, care era dus şi pus în toate zilele la poarta 
Templului, numită „Frumoasă”, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în Templu.

Romani 9:16
16. Aşa dar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are 
milă.

Evrei 2:17-18
17. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, 
în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, 
ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.
18. şi prin faptul că El însuş a fost ispitit în ceeace a suferit, poate să vină în ajutorul 
celor ce sunt ispitiţi.

Evrei 4:15-16
15. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul 
care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
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.

Evrei 10:34
34. În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor 
voastre, ca unii cari ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care dăinuieşte.

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 3:8
8. Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, 
smeriţi.

Iuda v.23
23. căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăş fie-vă milă cu frică, 
urând până şi cămaşa mânjită de carne.


