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Efeseni  2:2  în  cari  trăiaţi  odinioară,  după  mersul  lumii  acesteia,  după 
domnul  puterii  văzduhului,  a  duhului  care  lucrează  acum  în  fiii 
neascultării.

Matei 6:10 vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pămînt.
Luca 22:42 zicînd: ,,Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta dela Mine! 

Totuş, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.``
Ioan 16:7-9 Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă 

nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi 
trimete.  8  Şi  cînd va veni  El,  va dovedi  lumea vinovată în  ce priveşte 
păcatul, neprihănirea şi judecata. 9 'n ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu 
cred în Mine;

2 Timotei 2:10 De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentruca şi ei să capete 
mîntuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava vecinică.

Romani 15:20,21 Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu 
fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, 21 după cum este 
scris: ,,Aceia, cărora nu li se propovăduise despre El, 'l vor vedea, şi cei 
ce n'auziseră de El, 'l vor cunoaşte.``

Faptele  Apostolilor 2:36,37  Să  ştie  bine  dar,  toată  casa  lui  Israel,  că 
Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit 
voi.`` 37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, 
şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: ,,Fraţilor, ce să facem?``

Evrei 4:2 Căci şi nouă ni s'a adus o veste bună ca şi lor; dar lor cuvîntul care 
le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentrucă n'a găsit credinţă 
la ceice l-au auzit.

Ieremia 24:7 Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sînt Domnul. Ei vor fi 
poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu 
toată inima lor.

Faptele Apostolilor 16:14 Una din ele, numită Lidia, vînzătoare de purpură, 
din  cetatea Tiatira,  era  o  femeie  temătoare  de Dumnezeu,  şi  asculta. 
Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.

Matei  13:14,15 Şi  cu privire  la  ei  se împlineşte  proorocia lui  Isaia,  care 
zice: ,Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii 
voştri, şi nu veţi vedea. 15 Căci inima acestui popor s'a împietrit; au ajuns 
tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă 
cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i 
vindec.`

Isaia 6:9,10 El a zis atunci: ,,Du-te şi spune poporului acestuia: ,'ntr'una veţi 
auzi  şi  nu  veţi  înţelege;  într'una  veţi  vedea,  şi  nu  veţi  pricepe!`  10 
'mpetreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi, şi astupă-i ochii ca să 
nu vadă cu ochii, să n'audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu 
se întoarcă la Mine, şi să nu fie tămăduit.``



Marcu  4:11,12  ,,Vouă,  ``le-a  zis  El,  ,,v'a  fost  dat  să  cunoaşteţi  taina 
'mpărăţiei lui Dumnezeu; dar pentru ceice sînt afară din numărul vostru, 
toate lucrurile sînt înfăţişate în pilde; 12 pentruca, ,,măcar că privesc, să 
privească şi să nu vadă, şi măcar că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca 
nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu, şi să li se ierte păcatele.``

Ioan 12:39,40 De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: 40 ,,Le-a 
orbit ochii, şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă 
cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.``

Romani  11:7,8  Deci,  ce  urmează?  Că  Israel  n'a  căpătat  ce  căuta,  iar 
rămăşiţa aleasă a căpătat; pe cînd ceilalţi au fost împietriţi, 8 după cum 
este scris: ,,Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi 
urechi ca să n'audă, pînă în ziua de astăzi.``

2 Tesaloniceni 2:10,11 şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sînt pe 
calea  pierzării,  pentrucă  n'au  primit  dragostea  adevărului  ca  să  fie 
mîntuiţi.  11  Din  această  pricină,  Dumnezeu  le  trimete  o  lucrare  de 
rătăcire, ca să creadă o minciună:

Matei 13:18-23 Ascultaţi dar ce însemnează pilda sămăntorului. 19 Cînd un 
om aude Cuvîntul privitor la 'mpărăţie, şi  nu-l  înţelege, vine Cel rău şi 
răpeşte ce a fost sămănat în inima lui. Acesta este sămînţa căzută lîngă 
drum. 20 Sămînţa căzută în locuri stîncoase, este cel ce aude Cuvîntul, 
şi-l primeşte îndată cu bucurie; 21 dar n'are rădăcină în el, ci ţine pînă la 
o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvîntului, se 
leapădă îndată de el.  22 Sămînţa căzută între spini,  este cel  ce aude 
Cuvîntul;  dar  îngrijorările  veacului  acestuia  şi  înşelăciunea  bogăţiilor 
îneacă acest Cuvînt, şi ajunge neroditor. 23 Iar sămînţa căzută în pămînt 
bun, este cel ce aude Cuvîntul şi-l înţelege; el aduce roadă: un grăunte dă 
o sută, altul şaizeci, altul treizeci.``

2 Corinteni 3:15,16 Da, pînă astăzi, cînd se citeşte Moise, rămîne o măhramă 
peste  inimile  lor.  16  Dar  oridecîteori  vreunul  se  întoarce  la  Domnul, 
măhrama este luată.

Isaia 30:28 suflarea Lui este ca un şivoi ieşit din albie, care ajunge pînă la 
gît  ca să ciuruiască neamurile cu ciurul nimicirii,  şi  să pună o zăbală 
înşelătoare în fălcile popoarelor.

Osea 11:3-7 Şi totuş Eu am învăţat pe Efraim să meargă, şi l-am ridicat în 
braţe; dar n'au văzut că Eu îi vindecam. 4 I-am tras cu legături omeneşti, 
cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lîngă 
gură.  M'am plecat  spre  ei  şi  le-am dat  de  mîncare.  5  Nu  se  vor  mai 
întoarce în ţara Egiptului; dar Asirianul va fi împăratul lor, pentrucă n'au 
voit să se întoarcă la Mine. 6 Sabia va năvăli peste cetăţile lor, va nimici, 
va mînca pe sprijinitorii lor, din pricina planurilor pe cari le-au făcut. 7 
Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine; şi dacă sînt chemaţi 
înapoi la Cel Prea 'nalt, niciunul din ei nu caută să se ridice.

Faptele  Apostolilor 26:18  ca  să  le  deschizi  ochii,  să  se  întoarcă  dela 



întunerec  la  lumină,  şi  de  supt  puterea  Satanei  la  Dumnezeu;  şi  să 
primească,  prin  credinţa  în  Mine,  iertare  de  păcate  şi  moştenirea 
împreună cu cei sfinţiţi.``

2 Timotei 2:24-26 Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blînd cu 
toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte 
cu blîndeţă pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca 
să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-ş i în fire, să se desprindă 
din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.

Apocalipsa 3:17-19 Pentrucă zici:  ,,Sînt bogat,  m'am îmbogăţit,  şi  nu duc 
lipsă de nimic``, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, 18 
te  sfătuiesc  să  cumperi  dela  Mine  aur  curăţit  prin  foc,  ca  să  te 
îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă 
ruşinea goliciunii tale; şi doftorie pentru ochi, ca să-ţ i ungi ochii, şi să 
vezi. 19 Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe cari-i iubesc. Fii plin de 
rîvnă dar, şi pocăieşte-te!

2 Corinteni  7:10 'n adevăr,  cînd întristarea este după voia lui  Dumnezeu, 
aduce o pocăinţă care duce la mîntuire, şi de care cineva nu se căieşte 
niciodată; pe cînd întristarea lumii aduce moartea.

1  Imparati 18:37 Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentruca să cunoască 
poporul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le întorci 
astfel inima spre bine!``

2 Corinteni 4:4 a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului 
acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, 
care este chipul lui Dumnezeu.

Luca 8:11-15 Iată ce înţeles are pilda aceasta: ,,Sămînţa, este Cuvîntul lui 
Dumnezeu. 12 Cei închipuiţi în sămînţa căzută lîngă drum, sînt ceice aud; 
apoi vine diavolul şi ia Cuvîntul din inima lor, ca nu cumva să creadă, şi 
să fie mîntuiţi. 13 Cei închipuiţi în sămînţa căzută pe stîncă, sînt aceia 
cari, cînd aud Cuvîntul, îl primesc cu bucurie; dar n'au rădăcină, ci cred 
pînă la o vreme, iar cînd vine ispita, cad. 14 Sămînţa, care a căzut între 
spini,  închipuieşte pe aceia cari,  după ce au auzit Cuvîntul,  îşi  văd de 
drum,  şi-l  lasă  să  fie  înăbuşit  de  grijile,  bogăţiile  şi  plăcerile  vieţii 
acesteia, şi n'aduc rod care să ajungă la coacere. 15 Sămînţa, care a 
căzut pe pămînt bun, sînt aceia cari, după ce au auzit Cuvîntul, îl ţin într'o 
inimă bună şi curată, şi fac roadă în răbdare.

Faptele Apostolilor 15:11 Ci credem că noi,  ca şi  ei,  sîntem mîntuiţi  prin 
harul Domnului Isus.``

Romani 8:13 Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, 
faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.
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