
 
 

Cine seamănă în firea lui pământească va secera 
din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă 

în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică. 

Galateni 6:8 

Dumnezeu, în adevăr,  
n-a trimis pe Fiul Său în lume 

ca să judece lumea, ci ca 
lumea să fie mântuită prin El. 

Oricine crede în El nu este 
judecat; dar cine nu crede a şi 

fost judecat, pentru că n-a 
crezut în Numele singurului 

Fiu al lui Dumnezeu. 

Ioan 3:17,18 

Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti 

micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât 

o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării. 

Matei 18:6 

Vă spun că dintre cei 
născuţi din femei, nu este 
nici unul mai mare decât 

Ioan Botezătorul. 
 Totuşi, cel mai mic în 

Împărăţia lui Dumnezeu, 
este mai mare decât el. 

Luca 7:28 

Dacă ai făcut o juruinţă 
lui Dumnezeu,  

nu zăbovi s-o împlineşti, 
căci Lui nu-I plac  

cei fără minte; de aceea 
împlineşte juruinţa  
pe care ai făcut-o. 

Eclesiastul 
5:4 

Când va veni Mângâietorul, 
Duhul adevărului, are să vă 
călăuzească în tot adevărul;  
căci El nu va vorbi de la El,  

ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă 
va descoperi lucrurile viitoare. 

Ioan 16:13 

Ascultaţi de mai marii voştri  
şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează 
asupra sufletelor voastre, ca unii 

care au să dea socoteală de ele;  
ca să poată face lucrul acesta cu 

bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva 
nu v-ar fi de nici un folos. 

Evrei 13:17 
Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare.  

De aceea zice Scriptura: "Dumnezeu stă 
împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi." 

Iacov 4:6 

Ce înfricoşat eşti, Dumnezeule,  

din Locaşul Tău cel Sfânt! 

 Dumnezeul lui Israel dă poporului Său 

 tărie şi mare putere.  

Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Psalmi 68:35 

Cui se pune chezaş  
pentru altul îi merge rău, 
dar cine se teme să se pună 

chezaş este liniştit. – 

Proverbe 11:15 


