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Iacov 5:7-8 „Fiţi, deci, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că
plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte
ploaie timpurie şi târzie. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
Deuteronomul 7:12 „Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul,
Dumnezeul tău, va ţine faţă de tine legământul şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor
tăi.”
1 Regi 2:3 „Păzeşte poruncile Domnului, Dumnezeului tău, umblând în căile Lui, şi păzind
legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui şi învăţăturile Lui, după cum este scris în legea lui
Moise, ca să izbuteşti în tot ce vei face şi ori încotro te vei întoarce.”
Faptele Apostolilor 2:38-39 „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului
Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt
departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.”
Romani 1:16-17 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea
lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;
deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi
care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”
2 Timotei 2:19- Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta:
„Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului, să se
depărteze de fărădelege!”
Evrei 13:15 „Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul
buzelor care mărturisesc Numele Lui.”
1 Samuel 2:10 „Vrăjmaşii Domnului vor tremura, Din înălţimea cerului El Îşi va arunca
tunetul asupra lor; Domnul va judeca marginile pământului. El va da Împăratului Său
putere, şi El va înălţa tăria Unsului Lui.”
Psalmii 101:2 „Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană, în mijlocul casei mele.”
Proverbele 20:11 „Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată
şi fără prihană.”

