
 

 

 

 

„Domnul 

este 

sprijinitorul 

vieții 

 mele.” 

 

Psalmul 27:1 b 

 

„Întăriţi-vă şi 

îmbărbătaţi-vă! 

Nu vă temeţi şi 

nu vă 

înspăimântaţi de 

ei, căci Domnul 

Dumnezeul tău 

va merge El 

Însuşi† cu tine, 

nu te va părăsi şi 

nu te va lăsa.” 

Deuteronomul 31:6 

 

 

 

„Nu  

întoarceți 

nimănui rău 

pentru rău. 

Urmăriți ce 

este bine, 

înaintea 

tuturor 

oamenilor.” 
 

Romani 12:17 

 

 

 

 

„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 

 

 

„Împrieteneşte-te 

dar  

cu Dumnezeu,  

şi vei avea 

 pace; 

 te vei  

bucura  

astfel iarăşi 

 de fericire.” 
 

Iov 22:21 

 

 

 

 

 

„Cei ce cunosc 

Numele Tău 

 se încred în 

Tine,  

căci Tu nu 

părăseşti  

pe cei ce Te 

caută, 

Doamne!” 
 

Psalmul 9:10 

 

 

„Domnul 

este 

scăparea 

celui asuprit, 

scăpare la 

vreme de 

necaz.” 

Psalmul 9:9 

 

 

„Zidește în 

mine o 

 inimă curată, 

Dumnezeule, 

pune în mine  

un duh  

nou și 

statornic.” 
 

Psalmul 51:10 

 



 

 

 

 

„Cine este 

omul care se 

teme de 

Domnul?  

Aceluia 

Domnul îi 

arată calea pe 

care trebuie  

s-o aleagă.” 

 

Psalmul 25:12 

 

 
 

„Domnul să-ţi 

fie desfătarea 

şi El  

îţi va da  

tot ce-ţi 

doreşte 

inima.” 

 

Psalmul 37:4 

 
 

 

 

 

„Domnul este 

lumina şi 

mântuirea mea.  

De cine să mă 

tem? 

 Domnul este 

sprijinitorul  

vieţii mele. 

 De cine 

 să-mi fie frică?” 
 

Psalmul 27:1 

 

 

„Încredinţează-ţi 

soarta  

în mâna 

 Domnului, 

încrede-te  

în El 

 şi El va 

 lucra!” 

 

Psalmul 37:5 

 

 

„Dumnezeu 

este adăpostul 

şi sprijinul 

nostru, un 

ajutor care nu 

lipseşte 

niciodată în 

nevoi.” 

Psalmul 46:1 

 

„Eu, zice 

Domnul, te voi 

învăţa şi-ţi voi 

arăta calea pe 

care trebuie  

s-o urmezi, te 

voi sfătui şi voi 

avea privirea 

îndreptată 

asupra ta.” 

Psalmul 32:8 

 

 

„Încredinţează-ţi 

soarta în  

mâna  

Domnului  

şi El te va 

sprijini!  

El nu va lăsa 

niciodată  

să se clatine cel 

neprihănit.” 

 

Psalmul 55:22 

 

 
 

„Încrede-te în 

Domnul şi 

 fă binele;  

locuieşte în 

ţară  

şi umblă în 

credincioşie!” 

 

Psalmul 37:3 

 



 

 

 

„Eu mă 

 voi lăuda 

cu Dumnezeu,  

cu Cuvântul Lui. 

Mă încred în 

Dumnezeu şi nu 

mă tem de 

nimic.  

Ce pot să-mi 

facă nişte 

oameni?” 
 

Psalmul 54:6 

 

 

„Căci Tu eşti 

nădejdea mea, 

Doamne 

Dumnezeule!  

În Tine mă 

încred din 

tinereţea 

mea.” 

 

Psalmul 71:5 

 

 

„Cât pentru 

mine, fericirea 

mea este să mă 

apropii de 

Dumnezeu: pe 

Domnul 

Dumnezeu Îl fac 

locul meu de 

adăpost, ca să 

povestesc toate 

lucrările Tale.” 

Psalmul 73:28 

 

 

„Învaţă-mă 

căile Tale, 

Doamne! Eu 

voi umbla în 

adevărul Tău. 

Fă-mi inima 

să se teamă de 

Numele Tău.” 

Psalmul 86:11 

 

 

„Căci El va 

porunci 

 îngerilor Săi  

să te 

păzească  

în toate  

căile tale;” 
 

Psalmul 91:11 

 

 

„Iubesc pe 

Domnul,  

căci El 

aude glasul 

meu, 

cererile  

mele.” 
 

Psalmul 116:1 

 

 

 

„Mai bine este  

să cauţi  

un adăpost  

în Domnul  

decât să te 

încrezi în om;  

mai bine să  

cauţi un adăpost 

în Domnul 

 decât să te 

încrezi în cei 

mari” 

Psalmul 118:8,9 

 

 

„Domnul  

te va  

păzi de  

orice rău, 

 îţi va  

păzi 

 sufletul.” 
 

Psalmul 121:7 

 



 

 

 

„Da, Domnul 

 a făcut 

 mari lucruri 

 pentru noi  

şi de aceea 

suntem 

 plini  

de bucurie.” 
 

Psalmul 126:3 

 

„Domnul va 

sfârşi ce a 

început pentru 

mine. 

Doamne, 

bunătatea Ta 

ţine în veci: 

 nu părăsi 

lucrările 

mâinilor Tale.” 

Psalmul 138:8 

 

 

„Încrede-te în 

Domnul din 

toată inima ta şi  

nu te bizui  

pe înţelepciunea 

ta! 

Recunoaşte-L în 

toate căile  

tale, şi El îţi  

va netezi 

cărările.” 
 

Proverbe 3:5,6 

 

 

„Păzeşte-ţi 

inima  

mai mult 

decât orice, 

căci din 

 ea ies 

izvoarele 

vieţii!” 
 

Proverbe 4:23 

 

 

„Ceea ce 

 face 

 farmecul  

unui om 

este 

 bunătatea 

lui.” 
 

Proverbe 19:22a 

 

 

„dar cei ce 

 se încred în 

Domnul îşi 

înnoiesc  

puterea;  

ei zboară ca 

vulturii;  

aleargă, şi nu 

obosesc,  

umblă, şi nu 

ostenesc.” 
 

Isaia 40:31 

 

 

„Domnul 

este păstorul  

meu:  

nu voi duce 

lipsă  

de nimic.” 
 

Psalmul 23:1 

 

 

 

„Omul 

socotește că 

toate căile lui 

sunt fără 

prihană, dar 

Cel ce 

cercetează 

inimile este 

Domnul.” 

 

Proverbe 21:2 

 

 



 

 

 

 

“Cine are 

 milă de  

sărac 

împrumută  

pe Domnul,  

și El îi  

va răsplăti 

binefacerea.” 

 
 

Proverbe 19:17 

 

 

 

“Vă dău o 

poruncă nouă: 

să vă iubiți 

 unii pe alții, 

cum v-am 

iubit Eu, așa 

să vă iubiți si 

voi unii pe 

alții.” 
 

Ioan 13:34 

 

 

 

“El 

împlinește 

dorințele  

celor ce se 

tem de El,  

le aude 

strigătul și-i 

scapă.” 

 
 

Psalmul 145:19 

 

 

 

“Ferice de 

cei ce-și pun 

tăria în 

Tine, în a 

căror inimă 

locuiește 

încrederea.” 

 

Psalmul 84:5 

 

 

 
 

„Şi aruncaţi 

asupra Lui 

 toate 

îngrijorările 

voastre,  

căci El Însuşi 

îngrijeşte de 

voi.” 

1Petru 5:7 

 

 

 

„Căci este 

scris:  

„Fiţi sfinţi, 

căci Eu 

sunt 

sfânt.”” 
 

1Petru 1:16 

 

 

 

„Ferice de 

cei ce-şi pun 

 tăria în 

Tine, în a 

căror inimă 

locuieşte 

încrederea!” 
 

Psalmul 84:5 

 

 

 

„Orice cuvânt 

al lui 

Dumnezeu  

este 

 încercat.      

El este un  

scut pentru 

 cei ce se 

încred  în El” 
 

Proverbe 30:5 

 

 



 

 

 

 

„Căutaţi mai 

întâi  

Împărăţia lui 

Dumnezeu, 

 şi toate  

aceste lucruri  

vi se vor da 

 pe deasupra.” 
 

Luca 12:31 

 

 

 

 „Nu te  

lăsa  

biruit  

de rău,  

ci biruieşte 

răul  

prin bine.” 
 

Romani 12:21 

 

 

 

„Dacă este  

cu putinţă, 

întrucât  

atârnă  

de voi,  

trăiţi 

 în pace  

cu toţi  

oamenii.” 
 

Romani 12:18 

 

 

„Să nu obosim 

în facerea 

binelui,  

căci, la 

vremea 

potrivită,  

vom secera, 

dacă nu vom 

cădea de 

oboseală.” 

Galateni 6:9 

 

  

„Bucuraţi-vă 

cu cei  

ce se  

bucură; 

plângeţi  

cu cei 

 ce plâng.” 

 

Romani 12:15 

 

 

 

„Popoare, în 

orice vreme, 

încredeţi-vă 

 în El,  

vărsaţi-vă 

inimile 

înaintea Lui! 

Dumnezeu  

este adăpostul 

nostru.” 
 

Psalmul 62:8 
 

 

 

„Ori de câte 

ori zic:  

„Mi se 

clatină 

piciorul”, 

bunătatea 

Ta, Doamne,  

mă sprijină 

totdeauna.” 
 

Psalmul 94:18 

 

 

 

„Când gânduri 

negre se 

frământă cu 

grămada 

înăuntrul  

meu, 

mângâierile 

Tale îmi 

înviorează 

sufletul.” 
 

Psalmul 94:19 

 

 

 



 

 

 

 

„Lăudaţi 

 pe Domnul,  

căci  

este bun,  

căci în veac  

ţine  

îndurarea 

Lui!” 
 

Psalmul 136:1 

 

 

 

 

„Pot să se mute 

munţii,  

pot să se clatine 

dealurile, 

 dar dragostea 

Mea nu se va 

muta de la tine şi 

legământul Meu 

de pace  

nu se va clătina”, 

 zice Domnul, care 

are milă de tine.” 
 

Isaia 54:10 

 

 

 

„De aceea, 

pentru că ai 

preţ în  

ochii Mei, 

pentru că  

eşti preţuit şi 

te iubesc, dau 

oameni pentru 

tine şi popoare 

pentru viaţa 

ta.” 

Isaia 43:4 

 

 

 

„Mă veţi 

căuta,  

şi Mă veţi 

găsi dacă  

Mă veţi 

căuta cu 

toată 

inima.” 
 

Ieremia 29:13 

 

 
 

„Căutaţi mai 

întâi 

Împărăţia  

lui Dumnezeu 

şi neprihănirea 

Lui,  

şi toate aceste 

lucruri vi se 

vor da pe 

deasupra.” 
 

Matei 6:33 

 

 

 

„Ferice  

de cei cu 

inima 

curată,  

căci ei  

vor 

 vedea pe 

Dumnezeu!” 
 

Matei 5:8 

 

 

 

„Dă-mi 

pricepere,  

ca să  

păzesc  

Legea Ta  

şi s-o ţin  

din toată  

inima mea!” 
 

Psalmul 119:34 

 

 

 

„Tu eşti 

adăpostul  

şi scutul 

 meu; eu  

nădăjduiesc 

în 

făgăduinţa 

Ta.” 
 

Psalmul 119: 114 
 

 



 

 

 

„În ziua  

când Te-am  

chemat, 

 m-ai 

ascultat,  

m-ai 

îmbărbătat  

şi mi-ai 

întărit 

sufletul.” 
 

Psalmul 138:3 

 

 

 

„Domnul 

 Iubeşte 

 pe cei  

ce se tem 

 de El,  

pe cei ce 

nădăjduiesc  

în bunătatea 

Lui” 
 

Psalmul 147:11 

 

 

 
 

„Cartea aceasta a 

legii să nu se 

depărteze de gura 

ta; cugetă asupra 

ei zi şi noapte, 

căutând să faci tot 

ce este scris în ea, 

căci atunci vei 

izbândi în toate 

lucrările tale şi  

atunci vei lucra cu 

înţelepciune.” 
 

Iosua 1:8 

 
 

 

 

 

„Eu am căutat 

pe Domnul  

şi mi-a 

răspuns: m-a 

izbăvit  

din toate 

temerile 

mele.” 
 

 

Psalmul 34:4 

 

 

 

 
 

 

“Domnul  

Se va lupta 

pentru voi, 

dar voi  

staţi 

liniştiţi.”  
 

Exodul 14:14 

 
 

 

 

 

“Nu te 

 teme, 

pământule,  

ci bucură-te  

şi veseleşte-te, 

căci  

Domnul face  

lucruri mari!” 

 

Ioel 2:21 

 

 

 

 

“Dumnezeu 

este cetăţuia 

mea cea  

tare şi El  

mă 

călăuzeşte 

 pe calea cea 

dreaptă” 
 

2Samuel 22:33 

 

 

 

 

 

“Veniţi la 

Mine,  

toţi cei 

trudiţi şi 

împovăraţi, 

şi Eu vă 

 voi da 

odihnă.” 
 

Matei 11:28 

 
 

 



 

 

 

“Apoi a zis 

tuturor:  

„Dacă voieşte 

cineva să  

vină după  

Mine, să se 

lepede de sine, 

 să-şi ia crucea 

în fiecare 

 zi şi să  

Mă urmeze.” 
 

Luca 9:23 

 
 

 

 

 

“Căci Domnul 

este bun; 

bunătatea  

Lui ţine  

în veci 

 şi credincioşia 

Lui, din neam  

în neam.” 
 

Psalmul 100:5 
 

 

 

“Eu am vestit de 

la început ce are 

să se întâmple şi 

cu mult înainte ce 

nu este încă 

împlinit. Eu zic: 

 ‘Hotărârile Mele 

vor rămâne în 

picioare  

şi Îmi voi aduce  

la îndeplinire 

toată voia Mea.” 
 

Isaia 46:10 

 
 

 

 

 

“Totuşi în 

toate aceste 

lucruri noi 

suntem mai 

mult decât 

biruitori, 

 prin Acela 

care ne-a 

iubit” 
 

Romani 8:37 

 
 

 

 

“Domnul 

ocroteşte  

pe cei străini,  

sprijină 

 pe orfan şi 

 pe văduvă, 

dar răstoarnă 

calea  

celor răi.” 
 

Psalmul 146:9 

 
 

 

 

“Căci Domnul 

Dumnezeu 

 este un soare  

şi un scut, 

Domnul dă 

îndurare şi  

slavă, şi nu 

lipseşte de niciun 

bine pe cei ce 

duc o viaţă  

fără prihană.” 
 

Psalmul 84:11 
 

 

“Urâţi răul, 

cei ce iubiţi pe 

Domnul! El 

păzeşte 

sufletele 

credincioşilor 

Lui şi-i 

izbăveşte din 

mâna celor 

răi.” 

Psalmul 97:10 

 
 

 

 

“Căci 

Dumnezeu  

este Acela  

care lucrează  

în voi şi vă dă,  

după plăcerea 

Lui, şi voinţa, 

şi înfăptuirea.” 
 

Filipeni 2:13 

 
 

 



 

 

 

“Domnul 

este 

îndurător şi 

milostiv, 

îndelung 

răbdător şi 

bogat în 

bunătate” 

 

Psalmul 103:8 

 
 

 

 

“Căci 

Dumnezeu 

stă 

împotriva 

celor 

mândri, dar 

celor smeriți 

le dă har!” 
 

1Petru 5:5 

 
 

 

 

“Dragostea  

este  

îndelung 

răbdătoare,  

este  

plină de 

bunătate.” 
 

1Corinteni 13:4 

 
 

 

“Nu te teme, 

căci Eu sunt 

 cu tine;  

nu te uita  

cu îngrijorare, 

căci Eu 

 sunt  

Dumnezeul  

tău; Eu te 

întăresc, tot Eu 

îți vin  

în ajutor” 

Isaia 41:10 

 

 
 

 

 

“Nu vă 

îngrijoraţi  

de nimic, ci, 

 în orice lucru, 

aduceţi cererile 

voastre la 

cunoştinţa  

lui Dumnezeu, 

prin rugăciuni  

şi cereri,  

cu mulţumiri.” 
 

Filipeni 4:6 

 

 

 

 

“Strâng 

Cuvântul 

Tău în inima  

mea, ca  

să nu 

păcătuiesc 

împotriva  

Ta!” 
 

Psalmul 119:11 

 
 

 

 
 

“Când gânduri 

negre se 

frământă cu 

grămada 

înăuntrul meu, 

mângăierile 

Tale îmi 

înviorează 

sufletul.” 

 

Psalmul 94:19 

 

 
 

 

“Dacă vei trece 

prin ape Eu 

 voi fi cu tine 

 și râurile nu  

te vor îneca; 

dacă vei merge 

prin foc, 

 nu te va arde,  

și flacăra nu 

 te va  

aprinde” 
 

Isaia 43:2 

 
 

 


