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Gènesi 26:35 Aquestes dones van amargar la vida d'Isaac i de Rebeca.
Deuteronomi  28:65  Enmig  d'aquestes  nacions  no  tindràs  tranquil·litat,  no 

trobaràs cap lloc on pugui reposar la planta dels teus peus. El Senyor t'hi 
farà viure amb el cor anguniós, els ulls sense esclat i l'esperit acovardit:

Ruth 1:18 En veure Noemí que Rut s'entossudia a anar amb ella, no va insistir 
més.

2n Samuel 17:8 Huixai va prosseguir: --Tu saps prou bé que el teu pare i els 
seus homes són excel·lents guerrers i  que ara estan rabiosos com una 
óssa a qui han pres les cries. A més, el teu pare, guerrer experimentat, no 
passarà la nit amb les tropes.

Proverbis 21:27 Els sacrificis del malvat són abominables, i encara més si els 
ofereix amb segones intencions.

Proverbis 29:11 El neci desfoga la seva passió, el savi acaba per refrenar-la.
Ezequiel 23:17,22,28 Els babilonis vingueren a trobar-la, jagueren amb ella i la 

van profanar amb les seves disbauxes. Però, un cop profanada, ella els va 
avorrir. 22 »Doncs bé, Oholibà, això et fa saber el Senyor, Déu sobirà: Jo 
cridaré els teus amants, que ara avorreixes, i els faré venir contra tu de tot 
arreu:  28  »Això  t'anuncia  el  Senyor,  Déu  sobirà:  Et  posaré  en  mans 
d'aquells que detestes, d'aquells que avorreixes profundament.

Ezequiel 36:5 Jo, el Senyor, Déu sobirà, us faig saber que parlo encès de zel 
contra els qui queden de les altres nacions i contra tot Edom, perquè s'han 
apropiat el meu país. Tenen el cor ple d'alegria i  de menyspreu, mentre 
saquegen el país abandonat.

Ezequiel 38:10 »Això t'anuncia el Senyor, Déu sobirà: Aquell dia et vindran al 
cap certs pensaments i tramaràs un pla malvat.

Daniel  5:20 »Però quan es va ensuperbir i es tornà orgullós i arrogant, va ser 
destronat de la seva reialesa i perdé la glòria.

Lluc 12:29No busqueu, doncs, què menjareu o què beureu, ni en passeu ànsia.
Fets Apòstols 12:20 Herodes mantenia un fort litigi amb els de Tir i Sidó. Com 

que  el  proveïment  d'aquestes  ciutats  depenia  del  rei,  decidiren 
unànimement de presentar-se davant d'ell.  Es van guanyar el  suport  de 
Blast, el camarlenc reial, i van demanar una solució amistosa.

Fets Apòstols 14:2 Però els jueus que no s'havien convertit van instigar els 
pagans i els indisposaren amb els germans.

Romans  1:28  I encara, com que han refusat de reconèixer Déu, Déu els ha 
deixat a mercè d'uns criteris rebutjables, que els porten a fer allò que no 
és correcte:

Romans  8:6 Els interessos terrenals porten a la mort,  mentre que els de 
l'Esperit duen a la vida i a la pau.



Romans  8:7 I és que els interessos terrenals porten a l'enemistat amb Déu, ja 
que no volen sotmetre's a la seva llei ni s'hi podrien sotmetre.

Romans  11:20 És cert, les van tallar per la seva infidelitat, i tu, en canvi, et 
mantens per la fe. No siguis orgullós, sinó temorós,

2a Corintis 10:5 i altiveses de tota mena que s'alcen contra el coneixement de 
Déu, fem presoneres les intel·ligències per portar-les a obeir el Crist,

2a Corintis 11:3 Però em fa por que, així com la serp va seduir Eva amb la 
seva  astúcia,  ara  algú  no  corrompi  els  vostres  cors  i  us  aparti  de  la 
fidelitat i l'honestedat que deveu al Crist.

Efesis  2:3 En altre temps tots nosaltres també havíem viscut com ells: ens 
abandonàvem  als  desigs  terrenals  i  ens  deixàvem  endur  pels  seus 
impulsos.  Actuàvem  seguint  la  nostra  naturalesa,  i  així  ens  fèiem 
mereixedors del càstig de Déu igual que els altres.

Efesis  4:17 Us dic, doncs, i us urgeixo pel Senyor que no visqueu més com 
viuen els pagans, que es guien per raonaments sense valor.

Colossencs   1:21  Vosaltres,  en  altre  temps,  estàveu  allunyats,  i  amb  les 
vostres obres us mostràveu contraris a Déu.

Colossencs  2:18 I que tampoc no us privi de la victòria final ningú dels qui es 
complauen a sotmetre's als àngels i a donar-los culte; aquests s'abandonen 
a les visions que han tingut i s'enorgulleixen sense cap motiu, enduts per 
les seves idees purament terrenals.

1a  Tessalonicencs  5:14  Us  hi  encoratgem,  germans:  amonesteu  els 
desvagats,  animeu  els  temorencs,  feu-vos  càrrec  dels  febles,  tingueu 
paciència amb tots.

2a Tessalonicencs 2:2 que no perdeu el seny ni us deixeu alarmar, encara que 
una suposada revelació de l'Esperit o bé un ensenyament o una carta que 
han passat per nostres hagin anunciat que el dia del Senyor és imminent.

1a Timoteu  6:5 altercats de gent que té l'enteniment malmès, allunyada 
de la veritat i que es mira la pietat com un negoci.

2a Timoteu 3:8 Tal com Jannes i Jambres es van oposar a Moisès, aquests 
també s'oposen a la veritat. Són homes amb l'enteniment malmès i amb 
una fe reprovable.

Titus 1:15 Tot és pur per als qui són purs. En canvi, per als qui estan tacats i 
no creuen, res no és pur: tenen tacats l'enteniment i la consciència.

Hebreus  12:3 Tingueu present aquell qui va suportar un atac tan dur contra la 
seva persona de part dels pecadors; així no us deixareu abatre, cansats i 
sense forces.

Jaume 1:8 a qui té el cor dividit, inconstant en tot el que emprèn.
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