Maleahi 3:9,10
Sunteți blestemați câtă vreme căutați să Mă înșelați, tot poporul în întregime!
Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea;
puneți-Mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi
deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.

Deuteronom

32:39

Să știți, dar, că Eu sunt Dumnezeu și că nu este alt dumnezeu
afară de Mine; Eu dau viață și Eu omor,
Eu rănesc și Eu tămăduiesc, și nimeni nu poate scoate
pe cineva din mâna Mea.

Sfașiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la
Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de
îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunatate și-I
pare rău de relele pe care le trimite.

Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de î ntaia
î nviere!

Asupra lor a doua moarte n-are nicio

putere; ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui
Hristos și vor î mpărăți cu El o mie de ani.

Ioel 2:13
Te voi logodi cu Mine pentru
totdeauna; te voi logodi cu Mine
prin neprihănire, judecată, mare
bunătate și îmdurare; te voi logodi
cu Mine prin credincioșie și vei
cunoaște pe Domnul!

Osea 2:19,20

Așa vorbește Domnul: "Blestemat să fie omul care se
încrede în om, care se sprijinește pe un muritor
și își abate inima de la Domnul!

Ieremia 17:5

Apocalipsa 20:6

Daniel 4:35
Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu
locuitorii pământului, și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: "Ce faci?"

Mărturisesc oricui aude cuvintele
prorociei din cartea aceasta că,
dacă va adăuga cineva ceva la ele,
Dumnezeu îi va adăuga urgiile
scrise în cartea aceasta.Și, dacă
scoate cineva ceva din cuvintele
cărții acestei prorocii, îi va scoate
Dumnezeu partea lui de la pomul
vieții și din cetatea sfântă, scrise în
cartea aceasta."

Apocalipsa 22:18,19
Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul
meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund,
scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea!

Psalmi 18:2

Proverbe 19:18

Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde,
dar nu dori să-l omori.

