
îndemnare

Luca 3:18
18. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia, şi-i dădea încă multe alte 
îndemnuri.

Faptele apostolilor 13:43
43. Şi după ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi din Iudei şi din prozeliţii evlavioşi au 
mers după Pavel şi Barnaba, cari stăteau de vorbă cu ei, şi-i îndemnau să stăruiască în
harul lui Dumnezeu.

Faptele apostolilor 14:22
22. întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în 
Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.

Romani 8:1
1. Acum dar nu este nici o osândire pentru ceice sunt în Hristos Isus, cari nu trăiesc 
după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

Romani 12:1:
1. Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre
ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovnicească.

Romani 13: 5
5. Deaceea trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul 
cugetului.

Romani 15:30
30. Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos, şi pentru dragostea 
Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine, în rugăciunile voastre către Dumnezeu 
pentru mine,

2 Corinteni 5:20
20. Noi dar, suntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar 
îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu 
Dumnezeu!

2 Corinteni 8: 17
17. Căci el a primit îndemnul nostru; ba încă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit 
de bună voie spre voi.

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.

1 Tesaloniceni 4:1-2

1. Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui 
Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus, să 
sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.
2. Ştiţi, în adevăr, ce învăţături v-am dat prin Domnul Isus.

1 Timotei 1:1-4

1. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri 
pentru toţi oamenii,
2. pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce 
astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.
3. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
4. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

1 Timotei 4:13

13. Pînă voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, şi la învăţătura pe care o dai 
altora.

1 Timotei 6:13-16

13. Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui 
Hristos Isus,
care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont,
14. să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus
Hristos,
15. care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpînitor, Împăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor,
16. singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te 
apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi 
puterea vecinică! Amin.

1 Timotei 6:17-18

17. Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe, şi să nu-şi pună nădejdea
în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca 
să ne bucurăm de ele.
18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă 
împreună cu alţii,

Evrei 3:13
13. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi,“ pentru ca 
niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.



14. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfîrşit încrederea 
nezguduită de la început,

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


