
 
 
 

 

Ezechiel 7:19 
 
 
 

Îşi vor arunca argintul pe uliţe, şi aurul lor le va fi o scârbă. 
Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului; 

nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele;  
căci el i-a aruncat în nelegiuirea lor. 

 
Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: "Întăreşte-te şi 
îmbărbătează-te"? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi,  

căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face." 

Iosua 1:9 

Romani 1:16 
 
 

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; 

Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare;  
la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o 

lumină care străluceşte într-un loc întunecos, 
până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul 

de dimineaţă în inimile voastre. 

2 Petru 1:19 

                                 Deuteronom 7:13 
 
 
 
 

El te va iubi, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va binecuvânta 
rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi 

untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor 
tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. 

                                     Isaia 59:21 
 
 
 
 

Şi iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: "Duhul Meu, 
care Se odihneşte peste tine, şi cuvintele Mele pe care le-am 

pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici 
din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi,  

de acum şi până-n veac, zice Domnul.". 

                                      
Faptele Apostolilor 2:17 

 
"În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi 
turna din Duhul Meu peste orice făptură; 

feciorii voştri şi fetele voastre  
vor prooroci, tinerii voştri vor avea 

vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri! 

                                
      

Prin îndurarea Ta,  
Tu ai călăuzit şi ai 
izbăvit pe poporul 

acesta; iar prin puterea 
Ta îl îndrepţi spre 

locaşul sfinţeniei Tale. 

Exod 15:13 

                                      
Învaţă pe copil calea pe care 

trebuie s-o urmeze,  
şi când va îmbătrâni, 

 nu se va abate de la ea. – 
Proverbe 22:6                                       

Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l 
vei lovi cu nuiaua nu va muri.  

Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din 
Locuinţa morţilor. 

Proverbe 23:13,14 


