
 
 
 
 

Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate 
popoarele!Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi 

credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul! 

Psalmi 117:1,2 

Dacă vă întoarceţi la Domnul, fraţii voştri şi fiii voştri 
vor găsi milă la cei ce i-au luat robi, şi se vor întoarce 
în ţară. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este milostiv 
şi îndurător, şi nu-Şi va întoarce Faţa de la voi,  

dacă vă întoarceţi la El." 

2 Cronici 30:9 

Cine are poruncile Mele  
şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; 

şi cine Mă iubeşte, 
 va fi iubit de Tatăl Meu.  

Eu îl voi iubi,  
şi Mă voi arăta lui. 

Ioan 14:21 

Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de 
neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor 

oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 
pentru că a rânduit o zi, în care va judeca 
lumea după dreptate, prin Omul pe care  

L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a 
dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită 

prin faptul că L-a înviat din morţi…" 

Fapte 17:30,31 

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, 
 adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept,  

am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 

Romani 7:18 Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi  
ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă 

 pentru mântuirea sufletului. 

Evrei 10:39 

Dacă zice cineva: "Eu iubesc pe Dumnezeu" şi urăşte pe fratele 
său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l 

vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? 

1 Ioan 4:20 Nu mai vorbiţi cu atâta 
îngâmfare, să nu vă mai 
iasă din gură cuvinte de 

mândrie; căci Domnul este 
un Dumnezeu care ştie 

totul, şi toate faptele sunt 
cântărite de El. 

1 Samuel 2:3 

Poporul Tău este plin de 
înflăcărare, când Îţi 

aduni oştirea; cu 
podoabe sfinte, ca din 

sânul zorilor, vine 
tineretul Tău la Tine, ca 

roua. 

Psalmi 110:3 

Cel neprihănit îşi 
întrebuinţează câştigul 

pentru viaţă, iar cel rău îşi 
întrebuinţează venitul 

pentru păcat. 

Proverbe 
10:16 


