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Geneza 26:35 Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac şi 
Rebeca.

Deuteronom 28:65 'ntre aceste neamuri, nu vei fi liniştit, şi nu vei avea un 
loc  de odihnă pentru  talpa  picioarelor  tale.  Domnul  îţi  va  face inima 
fricoasă, ochii lîncezi, şi sufletul îndurerat.

Rut 1:8 Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: ,,Duceţi-vă şi întoarceţi-
vă  fiecare  la  casa  mamei  ei!  Domnul  să  Se îndure  de voi,  cum v'aţi 
îndurat şi voi de cei ce au murit şi de mine!

2 Samuel 17:8 Şi Huşai a zis: ,,Tu cunoşti vitejia tatălui tău şi a oamenilor 
lui; sînt înfuriaţi ca o ursoaică de pe cîmp, căreia i s'au răpit puii. Tatăl 
tău este un om de război, şi nu va petrece noaptea cu poporul;

Proverbe 21:27 Jertfa celor răi este o scîrbă înaintea Domnului, cu cît mai 
mult cînd o aduc cu gînduri nelegiuite. -

Proverbe 29:11 Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpîneşte. -
Ezechiel 23:17 Şi copiii Babilonului au venit la ea, în patul de dragoste, şi 

au spurcat-o cu curviile lor. Aşa că ea s'a spurcat cu ei, şi apoi inima i 
s'a înstrăinat de ei.

Ezechiel 36:5 ,,aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,,Da, în focul geloziei Mele, 
vorbesc împotriva celorlalte neamuri şi împotriva întregului Edom, cari 
şi-au  însuşit  ţara  Mea,  şi  s'au  bucurat  din  toată  inima  lor  şi  cu  tot 
dispreţul sufletului lor, ca să-i jăfuiască roadele.

Ezechiel  38:10  Aşa  vorbeşte  Domnul  Dumnezeu:  ,,'n  ziua  aceea,  multe 
gînduri îţi vor veni în minte, şi vei urzi planuri rele.

Daniel  5:20 Dar cînd i  s'a  îngîmfat  inima şi  i  s'a  împietrit  duhul  pînă la 
mîndrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc şi a fost despuiat de 
slava lui;

Luca 12:20 Dar Dumnezeu i-a zis: ,Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se 
va cere înapoi sufletul; şi lucrurile, pe cari le-ai pregătit, ale cui vor fi?`

Romani 1:28 Fiindcă n'au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, 
Dumnezeu  i-a  lăsat  în  voia  minţii  lor  blestemate,  ca  să  facă  lucruri 
neîngăduite.

Romans 8:6 Şi umblarea după lucrurile firii pămînteşti, este moarte, pe cînd 
umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.

Romani 8:7 Fiindcă umblarea după lucrurile firii pămînteşti este vrăjmăşie 
împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici 



nu poate să se supună.
Romani 11:20 Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai 

în picioare prin credinţă: Nu te îngîmfa dar, ci teme-te!
2 Corinteni 11:3 Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu 

şiretlicul lui, tot aşa şi gîndurile voastre să nu se strice dela curăţia şi 
credincioşia care este faţă de Hristos.

Efeseni 2:3 'ntre ei eram şi noi toţi odinioară, cînd trăiam în poftele firii 
noastre pămînteşti,  cînd făceam voile firii  pămînteşti  şi  ale gîndurilor 
noastre, şi eram din fire copii ai mîniei, ca şi ceilalţi.

Efeseni 4:17 Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai 
trăiţi cum trăiesc păgînii, în deşertăciunea gîndurilor lor,

Coloseni  1:27  cărora  Dumnezeu  a  voit  să  le  facă  cunoscut  care  este 
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri,  şi  anume: Hristos în voi, 
nădejdea slavei.

Coloseni 2:18 Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcîndu-ş i voia 
lui  însuş  printr'o  smerenie  şi  închinare  la  îngeri,  amestecîndu-se  în 
lucruri pe cari nu le-a văzut, umflat de o mîndrie deşartă, prin gîndurile 
firii lui pămînteşti,

1 Tesaloniceni 5:14 Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe ceice 
trăiesc în neorînduială; să îmbărbătaţi pe cei desnădăjduiţi; să sprijiniţi 
pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.

1 Timothei 6:5 zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, 
lipsiţi de adevăr şi cari cred că evlavia este un izvor de cîştig. Fereşte-te 
de astfel de oameni.

Tit 1:16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele 'l tăgăduiesc, 
căci sînt o scîrbă: nesupuşi, şi netrebnici pentru orice faptă bună.

Evrei  12:3  Uitaţi-vă  dar  cu  luare  aminte  la  Cel  ce  a  suferit  din  partea 
păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentruca nu cumva 
să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.

Iacob 1:8 căci este un om nehotărît şi nestatornic în toate căile sale.
2 Tesaloniceni 2:2 să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, 

şi  să  nu  vă  tulburaţi  de  vreun  duh,  nici  de  vreo  vorbă,  nici  de  vreo 
epistolă, ca venind dela noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


