
 
 

Dar treimea aceasta din urmă 
 o voi pune în foc şi o voi curăţi 

cum se curăţă argintul,  
o voi lămuri cum se lămureşte 

aurul. Ei vor chema Numele Meu, 
şi îi voi asculta; Eu voi zice: 
"Acesta este poporul Meu!"  
Şi ei vor zice: "Domnul este 

Dumnezeul meu!" 

Zaharia 13:9 

O! de ar rămâne ei cu 
aceeaşi inimă ca să se 
teamă de Mine şi să 

păzească toate 
poruncile Mele,  

ca să fie fericiţi pe 
vecie, ei şi copiii lor! 

Deuteronom 5:29 

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 

Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm 
înaintea scaunului de judecată  
al lui Hristos, pentru ca fiecare  

să-şi primească răsplata  
după binele sau răul pe care-l  
va fi făcut când trăia în trup. 

2 Corinteni 5:10 

El a purtat păcatele noastre 
în trupul Său, pe lemn, 

pentru ca noi,  
fiind morţi faţă de păcate,  
să trăim pentru neprihănire;  

prin rănile Lui  
aţi fost vindecaţi. 
1 Petru 2:24  

Înţelepciunea care vine de 
sus este, întâi, curată, apoi 
paşnică, blândă, uşor de 

înduplecat, plină de 
îndurare şi de roade bune, 
fără părtinire, nefăţarnică. 

Iacov 3:17 

Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară 
deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu.  

Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său  
care-i slujeşte. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea 
dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte  

lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte. 
Maleahi 3:17,18 

De aceea vă spun: nu vă 
îngrijoraţi de viaţa voastră, 

gândindu-vă ce veţi mânca sau 
ce veţi bea; nici de trupul vostru, 

gândindu-vă cu ce vă veţi 
îmbrăca. Oare nu este viaţa mai 
mult decât hrana, şi trupul mai 

mult decât îmbrăcămintea? 

Matei 6:25 

Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de 
bogăţii şi de râuri dumnezeieşti pline cu apă. 

 Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească: 

Psalmi 65:9 
Pedepseşte-ţi fiul,  
şi el îţi va da odihnă  
şi îţi va aduce 

desfătare sufletului. – 
Proverbe 29:17 


