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Geneza 20:6 Dumnezeu i-a zis în vis: ,,Ştiu şi Eu că ai lucrat cu inimă curată: 
deaceea te-am şi ferit să păcătuieşti împotriva Mea. Iată de ce n'am 
îngăduit să te atingi de ea.

Exodul 35:21,26 Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus
un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întîlnirii, pentru toată slujba 
lui, şi pentru veşmintele sfinte. 26 Toate femeile cu tragere de inimă şi 
iscusite au tors păr de capră.

Numeri 10:35 Cînd pornea chivotul, Moise zicea: ,,Scoală-Te, Doamne, ca să 
se împrăştie vrăjmaşii Tăi, şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!"

Deuteronom 2:25 De azi încolo voi băga groaza şi frica de tine în toate 
popoarele de subt cer; şi, la auzul faimei tale, vor tremura şi se vor îngrozi 
de tine."

Deuteronom 9:3 Să ştii azi că Domnul, Dumnezeul tău, va merge El însuş 
înaintea ta, ca un foc mistuitor; El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta; şi 
tu îi vei izgoni, îi vei perde curînd, cum ţi-a spus Domnul.

Iosua 2:9 şi le-a zis: ,,Ştiu că Domnul v'a dat ţara aceasta, căci ne-a apucat 
groaza de voi, şi toţi locuitorii ţării tremură înaintea voastră.

1 Samuel 17:48,50 'ndată ce Filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David,
David a alergat pe cîmpul de bătaie înaintea Filisteanului. 50 Astfel, cu o 
praştie şi cu o piatră, David a fost mai tare decît Filisteanul; l-a trîntit la 
pămînt şi l-a omorît, fără să aibă sabie în mînă.

Estera 8:17 'n fiecare ţinut şi în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea 
porunca împăratului şi hotărîrea lui, a fost între Iudei bucurie şi veselie, 
ospeţe şi zile de sărbătoare. Şi mulţi oameni dintre popoarele ţării s'au 
făcut Iudei, căci îi apucase frica de Iudei.

Iov 29:14 Mă îmbrăcam cu dreptatea şi-i slujeam de îmbrăcăminte, 
neprihănirea îmi era manta şi turban.

Proverbe 13:11 Bogăţia cîştigată fără trudă scade, dar ce se strînge încetul 
cu încetul, creşte. -

Proverbe 13:22 Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, dar 
bogăţiile păcătosului sînt păstrate pentru cel neprihănit. -

Proverbe 22:22,23 Nu despuia pe sărac, pentrucă este sărac, şi nu asupri pe 
nenorocitul care stă la poartă! 23 Căci Domnul le va apăra pricina lor, şi va
despuia viaţa celor ce-i despoaie. -

Isaia 35:8 Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfîntă: 
niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; ceice 
vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească.

Isaia 43:2 Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi rîurile nu te vor îneca; 



dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.
Isaia 49:25 ,Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată, şi cel prins de

asupritor va scăpa; căci Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi, şi voi scăpa
pe fiii tăi.

Isaia 54:17 Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă 
care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osîndi. Aceasta este 
moştenirea robilor Domnului, aşa este mîntuirea care le vine dela Mine, 
zice Domnul."

Isaia 59:17,19 Se îmbracă cu neprihănire ca şi cu o platoşă, 'şi pune pe cap 
coiful mîntuirii; ia răzbunarea ca o haină, şi Se acopere cu gelozia ca şi cu 
o manta. 19 Atunci se vor teme de Numele Domnului cei dela apus, şi de 
slava Lui cei dela răsăritul soarelui; cînd va năvăli vrăjmaşul ca un rîu, 
Duhul Domnului îl va pune pe fugă.

Isaia 61:10 ,,Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în 
Dumnezeul Meu; căci M'a îmbrăcat cu hainele mîntuirii, M'a acoperit cu 
mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, şi 
ca o mireasă, împodobită cu sculele ei.

Ezechiel 22:30 Caut printre ei un om care să înalţe un zid, şi să stea în 
mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n'o nimicesc; dar nu 
găsesc niciunul!

Ezechiel 45:8 Acesta va fi pămîntul lui, moşia lui în Israel; şi domnitorii Mei 
nu vor mai asupri poporul Meu, ci vor împărţi casei lui Israel cealaltă parte
a ţării, după seminţiile ei.

Daniel 4:16 Inima lui de om i se va preface într'o inimă de fiară, şi vor trece 
şapte vremuri peste el.

Daniel 7:4 Cea dintîi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M'am uitat la 
ea, pînă în clipa cînd i s'au smuls aripile; şi, sculîndu-se de pe pămînt, a 
stat drept în picioare ca un om, şi i s'a dat o inimă de om.

Zaharia 4:6 Atunci el a luat din nou cuvîntul, şi mi-a zis: ,,Acesta este 
cuvîntul Domnului către Zorobabel, şi sună astfel: ...Lucrul acesta nu se va
face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, -zice Domnul 
oştirilor! -

Matei 24:22 Şi dacă zilele acelea n'ar fi fost scurtate, nimeni n'ar scăpa; dar, 
din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.

Matei 26:41 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, 
este plin de rîvnă, dar carnea este neputincioasă."

Marcu 10:48-52 Mulţi îl certau să tacă; dar el şi mai tare striga: ,,Fiul lui 
David, ai milă de mine!" 49 Isus S'a oprit, şi a zis: ,,Chemaţi-l!" Au chemat 
pe orb, şi i-au zis: ,,'ndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă." 50 Orbul şi-a 
aruncat haina; a sărit, şi a venit la Isus. 51 Isus a luat cuvîntul, şi i-a 
zis: ,,Ce vrei să-ţ i fac?" ,,Rabuni," I-a răspuns orbul, ,,să capăt vederea." 
52 Şi Isus i-a zis: ,,Du-te, credinţa ta te-a mîntuit." 'ndată orbul şi-a căpătat



vederea, şi a mers pe drum după Isus. (Matei 20:30-34)
Marcu 16:20 Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra 

împreună cu ei, şi întărea Cuvîntul prin semnele, cari-l însoţeau. Amin.
Luca 14:23 Şi stăpînul a zis robului: ,Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i

vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.
Luca 21:15 căci vă voi da o gură şi o înţelepciune, căreia nu-i vor putea 

răspunde, nici sta împotrivă toţi protivnicii voştri.
Luca 21:36 Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să 

scăpaţi de toate lucrurile acestea, cari se vor întîmpla, şi să staţi în 
picioare înaintea Fiului omului."

Ioan 17:15 Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.
Faptele Apostolilor 11:23 Cînd a ajuns el, şi a văzut harul lui Dumnezeu, s'a 

bucurat, şi i-a îndemnat pe toţi să rămînă cu inimă hotărîtă alipiţi de 
Domnul.

Faptele Apostolilor 13:48 Neamurile se bucurau cînd au auzit lucrul acesta şi 
preamăreau Cuvîntul Domnului. Şi toţi cei ce erau rînduiţi să capete viaţa 
vecinică, au crezut.

1 Corintieni 10:13 Nu v'a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu 
puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să 
fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi 
mijlocul să ieşiţi din ea, ca s'o puteţi răbda.

1 Corintieni 16:9 căci mi s'a deschis aici o uşă mare şi largă, şi sînt mulţi 
protivnici.

2 Corintieni 12:9 Şi El mi-a zis: ,,Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea
în slăbiciune este făcută desăvîrşită." Deci mă voi lăuda mult mai bucuros 
cu slăbiciunile mele, pentruca puterea lui Hristos să rămînă în mine.

Efeseni 6:11 'mbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea 
pept împotriva uneltirilor diavolului.

Evrei 1:7,14 Şi despre îngeri zice: ,,Din vînturi face îngeri ai Lui; şi dintr'o 
flacără de foc, slujitori ai Lui"; 14 Nu sînt oare toţi duhuri slujitoare 
trimese să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mîntuirea?

Iacov 4:7 Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. 'mpotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi 
dela voi.

1 Petru 5:10 Dumnezeul oricărui har, care v'a chemat în Hristos Isus la slava 
Sa vecinică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvîrşi, vă va întări, 
vă va da putere şi vă va face neclintiţi.
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