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-Mica 7:8-9– Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, 

chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este Lumina mea! Voi suferi mânia Domnului, căci am 

păcătuit împotriva Lui, până ce El îmi va apăra pricina şi-mi va face dreptate; El mă va scoate la 

lumină, şi voi privi dreptatea Lui. 

–Țefania 2:3– Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi 

dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului.” 

-1 Cronici 28:9– Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău, şi slujeşte-I cu toată 

inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile 

şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda 

şi El pe vecie. 

-Galateni 5:19-21 -Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, 

necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, 

neînţelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte 

lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de 

lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 

-Isaia 43:1– „Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, 

Israele!” Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.” 

-1 Corinteni 2:12– Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să 

putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 

-Eclesiastul 11:9– Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe 

căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema 

Dumnezeu la judecată. 

-Exodul 15:11– Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în 

sfinţenie, Bogat în fapte de laudă şi făcător de minuni? 

-Psalmii 90:10– Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci 

de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece 

iute, şi noi sburăm. 

-Proverbele 18:22– Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă 

de la Domnul. 

 

 

 

 

 


