
Ferice

Matei 5:3
3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

Matei 5:4
4. Ferice de ceice plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!

Matei 5:5
5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!

Matei 5:6
6. Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!

Matei 5:7
7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

Matei 5:8
8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Matei 5:9
9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

Matei 5:10
10. Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

Matei 5:
11. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, şi 
vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!

Matei 24:46
46. Ferice de robul acela, pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcînd aşa!

Luca 1:48
48. pentrucă a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că deacum încolo, 
toate neamurile îmi vor zice fericită,

Luca 6:20
20. Atunci Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi, şi a zis: „Ferice de voi, cari sunteţi 
săraci, pentrucă Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!

Luca 6:21
21. Ferice de voi, cari sunteţi flămânzi acum, pentrucă voi veţi fi săturaţi!



Luca 11:28
28. Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-
L păzesc!”

Luca 14:14
14. Şi va fi ferice de tine, pentrucă ei n-au cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va răsplăti
la învierea celor neprihăniţi.”

Ioan 13:17
17. Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi.

Ioan 20:29
29. „Tomo” i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de ceice n-au văzut, 
şi au crezut.”

Ioan 20:35
35. În toate privinţele v-am dat o pildă, şi v-am arătat că, lucrînd astfel, trebuie să 
ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuş a 
zis: «Este mai ferice să dai decât să primeşti.”

Romani 4:7-9
7. „Ferice“, zice el, „de aceia ale căror fără de legi sunt iertate, şi ale căror păcate sunt
acoperite!
8. Ferice de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!“
9. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi 
împrejur? 

Iacov 1:12
12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii,
pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.


