
sfat

Faptele apostolilor 4:28
28. ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mîna Ta şi sfatul Tău.

Faptele apostolilor 20:31
31. De aceea vegheaţi, şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi nopate, n-am 
încetat să sfătuiesc cu lacrămi pe fiecare din voi.

1 Corinteni 4:14
14. Nu vă scriu aceste lucruri, ca să vă fac ruşine; ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte 
copii prea iubiţi ai mei.

1 Corinteni 14:3
3. Cine prooroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor, spre zidire, sfătuire şi 
mângâiere.

2 Corinteni 6:1
1. Ca unii cari lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi 
primit în zădar harul lui Dumnezeu.

Efeseni 1:11-12
11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea 
Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,
12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos.

Coloseni 1:28
28. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată 
înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus.

Coloseni 3:16
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-
vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, 
cântând lui Dumnezeu cu mulţămire în inima voastră.

1 Tesaloniceni 2:11
11. Ştiţi iarăş că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, 
vă mângâiam şi vă adeveream,
12. să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi 
slava Sa.

1 Tesaloniceni
11. Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi, şi să lucraţi cu mâinile voastre, 
cum v-am sfătuit.
12. Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară, şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni.



2 Tesaloniceni 3:12
12. Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi 
mănânce pânea lucrând în linişte.

Tit 2:15
15. Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te 
dispreţuiască.

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 când eşti mustrat de El.

Evrei 13:22
22. Vă rog, fraţilor, să primiţi bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt.


