
 

 

 
 
 

Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. 
Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură 
iarăşi de el, după îndurarea Lui  
cea mare: căci El 
 nu necăjeşte cu plăcere,  
nici nu mâhneşte bucuros 
 pe copiii oamenilor. 
Plângerile  lui Ieremia  
           3:31-33 

Cine iubeşte argintul, 
nu se satură niciodată 

din argint, şi cine 
iubeşte bogăţia multă 
nu trage folos din ea.  

Şi aceasta este o 
deşertăciune! 

Eclesiastul 
5:10 

 

Podoaba voastră să nu fie 
podoaba de afară, care stă 

în împletitura părului, în 
purtarea de scule de aur sau 

în îmbrăcarea hainelor, 
ci să fie omul ascuns al 

inimii, în curăţia  
nepieritoare  
a unui duh 

 blând şi liniştit,  
care este de mare preţ 
înaintea lui Dumnezeu.  1 Petru 3:3,4 

Astfel cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce,  
vor veni în Sion cu cântări de biruinţă, şi o bucurie veşnică le va încununa 

capul; îi va apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi. 
 

 
  Isaia 51:11 

Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel 
Atotputernic, dacă eşti curat şi fără prihană, atunci 

negreşit, El va veghea asupra ta, şi va da înapoi  
fericirea locuinţei tale nevinovate. 

 

Iov 8:5,6 

Şi, fără credinţă,  
este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! 

 Căci cine se apropie de Dumnezeu,  
trebuie să creadă că El este 

 şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. 

Evrei 11:6 

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 

Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau;  
şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, 

mai înainte de a fi fost vreuna din ele. 

Psalmi 139:16 

Planurile omului harnic nu duc decât la 
belşug, dar cel ce lucrează cu grabă  

n-ajunge decât la lipsă. – 

Proverbe 21:5 

Martorul mincinos va pieri, 
 dar omul care ascultă bine  

va vorbi totdeauna cu izbândă. - 
Proverbe 21:28 


