
gură

Matei 15:10-11
10. Isus a chemat mulţimea la Sine, şi a zis: „Ascultaţi, şi înţelegeţi:
11. Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.”

Matei 12:16
16. Şi I-au zis: „Auzi ce zic aceştia?” „Da,” le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit 
niciodată cuvintele acestea: „Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce 
sug?”

Matei 22:34
34. Când au auzit Fariseii că Isus a astupat gura Saducheilor, s-au strâns la un loc.

Ioan 19:29
29. Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus într-o ramură de isop un burete plin 
cu oţet, şi I l-au dus la gură.

Faptele Apostolilorv 1:16
16. „Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, 
prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus 

Romani 10:9-13
9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se
ajunge la mântuire,
11. după cum zice Scriptura: „Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.”
12. În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaş Domn, 
care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
13. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”

Romani 15:5-6
5. Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţiminte, unii 
faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus;
6. pentruca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Hristos.

2 Corinteni 6:11
11. Am dat drumul gurii faţă de voi, Corintenilor! Ni s-a lărgit inima.

Coloseni 3:8
8. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de 
clevetire, de vorbele ruşinoase, cari v-ar putea ieşi din gură.



2 Timotei 4:17
17. Însă Domnul a stat lângă mine, şi m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie 
vestită pe deplin prin mine, şi s-o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura 
leului.

Tit 1:11
11. cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţând pe 
oameni, pentru un câştig urât, lucruri, pe cari nu trebuie să le înveţe

Evrei 11:33
11. cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţând pe 
oameni, pentru un câştig urât, lucruri, pe cari nu trebuie să le înveţe

1 Petru 2:22
22. „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu-a găsit vicleşug”.

Iuda v16
16. Ei sunt nişte cârtitori, nemulţămiţi cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le 
este plină de vorbe trufaşe, şi slăvesc pe oameni pentru câştig.


