
roadă

Matei 13:8
8. O altă parte a căzut în pământ bun, şi a dat roadă: un grăunte a dat o sută, altul 
şaizeci, şi altul treizeci.

Marcu 4:26-29
26. El a mai zis: „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci cînd aruncă un om 
sămânţa în pământ;
27. fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua: sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie
el cum .
28. Pământul rodeşte singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în 
spic;
29. şi când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentrucă a venit secerişul.“

Luca 1:42
42. Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este 
rodul pântecelui tău.

Luca 6:43
43. Nu este niciun pom bun, care să facă roadă rea, şi niciun pom rău care să facă 
roadă bună.
44. Căci orice pom se cunoaşte după roada lui

Luca 8:15
15. Sămânţa, care a căzut pe pământ bun, sânt aceia cari, după ce au auzit Cuvântul, îl
ţin într-o inimă bună şi curată, şi fac roadă în răbdare.

Ioan 4:36
36. Cine seceră, primeşte o plată, şi strânge roadă pentru viaţa vecinică; pentruca şi 
cel ce samănă şi celce seceră să se bucure în acelaş timp.

Ioan 15:4
4. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămânea în voi. Dupăcum mlădiţa nu poate aduce 
roadă dela sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă 
nu rămâneţi în Mine.

Romani 6:22
22. Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, 
aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfîrşit: viaţa veşnică.

Romani 7:4
4. Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca 
să fiţi ai altuia, adică ai Celuice a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem roadă 
pentru Dumnezeu.



1 Corinteni 15:23
23. dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei 
ce sunt ai lui Hristos.

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.

Filipeni 1:11
11. plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

2 Timotei 2:6
6. Plugarul trebue să muncească înainte ca să strângă rodurile.

Evrei 12:11
11. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de 
bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de 
pace a neprihănirii.

Evrei 13:15
15. Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor
cari mărturisesc Numele Lui.

Iacov 3: 17-18
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.
18. Şi roada neprihănirii este sămănată în pace pentru cei ce fac pace.

Iacov 5:7
7. Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul 
aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie 
timpurie şi târzie.


