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Ieremia 1:18 Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stîlp de fier 
şi un zid de aramă, împotriva întregei ţări, împotriva împăraţilor lui Iuda, 
împotriva căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva poporului 
ţării.

Ezechiel  3:18 Cînd voi  zice celui  rău:  ,Vei  muri  negreşit!`,  dacă nu-l  vei 
înştiinţa, şi nu-i vei spune, ca să-l întorci dela calea lui cea rea şi să-i 
scapi  viaţa,  acel  om rău  va  muri  prin  nelegiuirea  lui,  dar  îi  voi  cere 
sîngele din mîna ta!

Ieremia 6:27 ,,Te pusesem de pază peste poporul Meu, ca o cetăţuie, ca să 
le cunoşti şi să le cercetezi calea.

Levitic  26:19  Voi  frînge  mîndria  puterii  voastre,  voi  face  ca  deasupra 
voastră cerul să fie de fier, şi pămîntul de aramă.

Deuteronom  23:5  Dar  Domnul,  Dumnezeul  tău,  n'a  voit  să  asculte  pe 
Balaam;  şi  Domnul,  Dumnezeul  tău,  a  schimbat  blestemul  acela  în 
binecuvîntare, pentru că tu eşti iubit de Domnul, Dumnezeul tău.

Romani 12:21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.
Psalmi 143:8 Fă-mă să aud disdedimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în 

Tine.  Arată-mi  calea pe care trebuie  să umblu,  căci  la  Tine îmi  înalţ 
sufletul.

Psalmi 143:10 'nvaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul 
Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!

Psalmi 94:12 Ferice de omul, pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care-l 
înveţi din Legea Ta,

Proverbe 27:12 Omul chibzuit vede răul şi se ascunde; dar proştii merg spre 
el şi sînt pedepsiţi. -

Filipeni 2:16 ţinînd sus Cuvîntul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot 
lăuda că n'am alergat, nici nu m'am ostenit în zădar.

Isaiah 49:4 Şi Eu Mă gîndeam: ,Degeaba am muncit, în zădar şi fără folos 
Mi-am istovit puterea.` Dar dreptul Meu este la Domnul, şi răsplata Mea 
la Dumnezeul Meu.

Psalmi 76:3 acolo a sfărîmat El săgeţile, scutul, sabia, şi armele de război. -
Evrei 13:21 să vă facă desăvîrşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi 

să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în 
vecii vecilor! Amin.

1 Corinteni 16:15 'ncă un îndemn, fraţilor. Cunoaşteţi casa lui Stefana; ştiţi 



că ea este cel dintîi rod al Ahaiei, şi că s'a pus cu totul în slujba sfinţilor.
Filipeni  1:27  Numai,  purtaţi-vă  într'un  chip  vrednic  de  Evanghelia  lui 

Hristos, pentruca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămînea departe de 
voi, să aud despre voi că rămîneţi tari în acelaş duh, şi că luptaţi cu un 
suflet pentru credinţa Evangheliei,

1 Corinteni 15:58 De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi 
totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul 
nu este zădarnică.

Coloseni 4:12 Epafra, care este dintr'ai voştri, vă trimete sănătate. El, rob 
al  lui  Hristos,  totdeauna  se  luptă  pentru  voi  în  rugăciunile  sale, 
pentruca,  desăvîrşiţi  şi  deplin  încredinţaţi,  să  stăruiţi  în  voia  lui 
Dumnezeu.

2  Imparati 19:34 Căci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s'o mîntuiesc, din 
pricina Mea, şi din pricina robului Meu David.`

Ieremia 15:20,21 Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă; 
ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui; căci Eu voi fi cu tine, ca să te 
scap şi să te izbăvesc, zice Domnul.`` 21 ,,Te voi izbăvi din mîna celor răi, 
şi te voi scăpa din mîna asupritorilor.``

Psalmi 55:18 Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea, şi-mi va 
aduce pacea, căci mulţi mai sînt împotriva mea!

Ezechiel 30:24 'n schimb, voi întări braţele împăratului Babilonului, şi-i voi 
pune o sabie în mînă; iar braţele lui Faraon le voi frînge, ca să geamă 
înaintea lui cum gem cei răniţi de moarte.

Apocalipsa 3:18 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.

1 Ioan 3:17 Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în 
nevoie, şi îşi  închide inima faţă de el, cum rămîne în el dragostea de 
Dumnezeu?

Isaia  50:4  ,,Domnul  Dumnezeu  Mi-a  dat  o  limbă  iscusită,  ca  să  ştiu  să 
înviorez cu vorba pe cel doborît de întristare. El 'mi trezeşte, în fiecare 
dimineaţă, El 'mi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici.

Psalmi 18:39 Tu mă încingi cu putere pentru luptă, şi răpui pe protivnicii 
mei supt picioarele mele.

2 Samuel 22:40 Tu mă încingi cu putere pentru luptă, răpui subt mine pe 
protivnicii mei.

Psalmi 89:43 ai făcut ca ascuţişul săbiei lui să dea înapoi, şi nu l-ai sprijinit 
în luptă.

Ezechiel 13:6 Vedeniile lor sînt înşelătoare, şi proorociile lor mincinoase. Ei 



zic: ,Aşa vorbeşte Domnul!`  măcar că Domnul nu i-a trimes;  şi  fac pe 
oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvîntul lor.

Levitic 26:37 Se vor prăvăli unii peste alţii ca înaintea săbiei, fără să fie 
urmăriţi. Nu veţi putea să staţi în picioare în faţa vrăjmaşilor voştri;

1 Corinteni 14:8 Şi dacă trîmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de 
luptă?

Iov 15:24 Necazul şi neliniştea îl înspăimîntă, şi se aruncă asupra lui ca un 
împărat gata de luptă.

1 i Cronici 12:8 Dintre Gadiţi, nişte viteji au plecat să se ducă la David în 
cetăţuia  din  pustie,  ostaşi  deprinşi  la  război,  înarmaţi  cu  scut  şi  cu 
suliţă, ca nişte lei, şi iuţi ca nişte căprioare de pe munţi.

1 i Cronici 12:33 Din Zabulon, cincizeci de mii, în stare să meargă la oştire, 
înarmaţi pentru luptă cu toate armele de război, şi gata să se lupte cu o 
inimă hotărîtă.

1 i Cronici 12:38 Toţi aceşti bărbaţi, oameni de război, gata de luptă, au 
venit la Hebron cu inima neprefăcută, ca să pună pe David împărat peste 
tot Israelul. Şi toţi ceilalţi din Israel erau tot cu un gînd să facă împărat 
pe David.

Luca 10:19 Iată că v'am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, 
şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.

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.

2  Timotei  2:25,26 să  îndrepte  cu blîndeţă  pe  potrivnici,  în  nădejdea că 
Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; 26 
şi, venindu-ş i în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au 
fost prinşi ca să-i facă voia.

Neemia 4:15 Cînd au auzit vrăjmaşii noştri că am fost înştiinţaţi, Dumnezeu 
le-a nimicit planul, şi ne-am întors cu toţii la zid, fiecare la lucrarea lui.

Psalmi 73:24 mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
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