
mustrare

Matei 18:15
15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. 
Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.

Marcu 16:14
14. În sfârşit, S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru 
necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.

Luca 17
3. Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l! Şi 
dacă-i pare rău, iartă-l!

Efeseni 6:3
3. Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l! Şi 
dacă-i pare rău, iartă-l!

1 Tesaloniceni 5:14
14. Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe ceice trăiesc în neorânduială; să 
îmbărbătaţi pe cei desnădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.

2 Tesaloniceni 3:14-15
14. Şi dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l, şi să n-
aveţi nici un fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine.
15. Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate.

1 Timotei 5:1-2
1. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-
i ca pe nişte fraţi;
2. pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată 
curăţia.

1 Timotei 5:20
20. Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca şi ceilalţi să aibă frică.

2 Timotei 3:14
14. Tu să rămâi în lucrurile, pe cari le-ai învăţat şi de cari eşti deplin încredinţat, căci 
ştii de la cine le-ai învăţat:
15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la 
mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17. pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice 
lucrare bună.



2 Timotei 4:2
2. propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, 
îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.

Tit 1:13-14
13. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în 
credinţă,
14. şi să nu se ţină de basme evreieşti, şi de porunci date de oameni, cari se întorc de 
la adevăr.

Tit 2:14
14. El S-a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi 
să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.
15. Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te 
dispreţuiască.

Tit 3:10
10. După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări,

Evrei 8:8-10
8. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi
face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou;
9. nu ca legământul, pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de 
mână, ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentrucă n-au rămas în legământul Meu, şi nici 
Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul.
10. Dar iată legămîntul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice 
Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi 
Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.

Evrei 12:5
5. şi aţi uitat sfatul, pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu dispreţui pedeapsa 
Domnului, şi nu-ţi pierde inima cînd eşti mustrat de El.

Iacov 1:5-6
5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care 
dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
6. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască de loc: pentrucă cine se îndoieşte, 
seamănă cu valul mării, turburat şi împins de vânt încoace şi încolo.


