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-Ioan 16:33 – V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”
-Isaia 29:19– Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul, şi săracii se vor veseli de
Sfântul lui Israel.
-Ezechiel 18:21 – Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârşit, şi
păzeşte toate legile Mele şi face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va muri.
-Evrei 11:6 –Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de
Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
-Galateni 5:22-23 – Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor
lucruri nu este lege.
-Neemia 9:17– n-au vrut să asculte, şi au dat uitării minunile pe care le făcusei pentru ei. Şi-au
înţepenit grumazul; şi, în răzvrătirea lor, şi-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar
Tu, Tu eşti un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în bunătate. Şi
nu i-ai părăsit,
-Romani 8:28 – De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce (celor
ce) iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce (celor ce) sunt chemaţi după planul Său.
-Faptele Apostolilor 4:12– În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub (supt) cer nici un alt
Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”
-Psalmii 126:5-6– Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă
plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii.
-Proverbele 20:19 – Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate
ţinea gura să nu te amesteci.
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