1 Ioan 1:7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus
Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.
1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice
nelegiuire.
1 Ioan 2:1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor,
pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
1 Ioan 2:15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.
1 Ioan 4:1 Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în
lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.
1 Timotei 2:5 Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,
2 Petru 3:9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi
doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
2 Timotei 2:15 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n‐are de ce să‐i fie
ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului.
2 Timotei 3:16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire,
Apocalipsa 21:1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi
marea nu mai era.
Apocalipsa 3:20 Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi
el cu Mine.
Coloseni 3:12 Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi‐vă cu o inimă plină de îndurare, cu
bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
Efeseni 1:13 Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost
pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,
Efeseni 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,
Efeseni 2:10 Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le‐a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
Efeseni 2:8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Efeseni 5:18 Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.
Efeseni 6:12 Căci noi n‐avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
Evrei 11:1 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care
nu se văd.
Evrei 11:6 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 12:1 Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, şi
păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
Evrei 13:5 Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi‐vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: "Nicidecum n‐am să te las, cu nici un
chip nu te voi părăsi."
Evrei 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până
acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi‐Mi veţi fi martori în
Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului."
Faptele Apostolilor 17:30 Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor
de pretutindeni să se pocăiască;
Faptele Apostolilor 2:42 Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni.
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Faptele Apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care
trebuie să fim mântuiţi."
Filipeni 4:13 Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.
Filipeni 4:6 Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
Filipeni 4:8 Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot
ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.
Galateni 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi
viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m‐a iubit şi S‐a dat pe Sine însuşi
pentru mine.
Galateni 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de
bine, credincioşia,
Iacov 1:2 Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări,
Iacov 1:22 Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându‐vă singuri.
Iacov 1:27 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în
necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.
Iacov 1:5 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s‐o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi
fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
Iacov 2:14 Fraţii mei, ce‐i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n‐are fapte? Poate oare credinţa aceasta să‐l
mântuiască?
Iacov 4:7 Supuneţi‐vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi‐vă diavolului, şi el va fugi de la voi.
Iacov 5:14 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce‐l vor
unge cu untdelemn în Numele Domnului.
Iacov 5:16 Mărturisiţi‐vă unii altora păcatele, şi rugaţi‐vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Ieremia 17:9 "Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s‐o cunoască?
Ieremia 29:11 Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire,
ca să vă dau un viitor şi o nădejde.
Ioan 1:1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Ioan 1:12 Dar tuturor celor ce L‐au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le‐a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu;
Ioan 1:14 Şi Cuvântul S‐a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă
întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. ‐
Ioan 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
Ioan 10:11 Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
Ioan 11:25 Isus i‐a zis: "Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Ioan 13:34 Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v‐am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
Ioan 14:1 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine.
Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care‐L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate
lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v‐am spus Eu.
Ioan 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v‐o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se
înspăimânte.
Ioan 14:6 Isus i‐a zis: "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Ioan 15:5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce mult rod; căci despărţiţi
de Mine, nu puteţi face nimic.
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Ioan 16:13 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 16:33 V‐am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit
lumea."
Ioan 17:17 Sfinţeşte‐i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
Ioan 17:3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care
L‐ai trimis Tu.
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Ioan 3:3 Drept răspuns, Isus i‐a zis: "Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea
Împărăţia lui Dumnezeu."
Ioan 4:24 Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr."
Ioan 8:12 Isus le‐a vorbit din nou, şi a zis: "Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric,
ci va avea lumina vieţii."
Ioan 8:32 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi."
Ioel 2:28 După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa
visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii.
Iosua 1:8 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.
Isaia 40:31 dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu
ostenesc."
Isaia 53:5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă
pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
Luca 9:23 Apoi a zis tuturor: "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‐şi ia crucea în fiecare zi,
şi să Mă urmeze.
Matei 11:28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
Matei 18:15 Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du‐te şi mustră‐l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat
pe fratele tău.
Matei 22:37 Isus i‐a răspuns: "Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot
cugetul tău."
Matei 28:19 Duceţi‐vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându‐i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh.
Matei 5:13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra?
Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni.
Matei 5:14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.
Matei 6:19 Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii;
Matei 6:33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra.
Matei 6:9 Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: "Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească‐se Numele Tău;
Matei 7:1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
Matei 7:13 Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei
ce intră pe ea.
Matei 7:21 Nu orişicine‐Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu
care este în ceruri.
Matei 7:7 Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
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Mica 6:8 "Ţi s‐a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila, şi
să umbli smerit cu Dumnezeul tău?"
Proverbele 22:6 Învaţă pe copil calea pe care trebuie s‐o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. ‐
Proverbele 3:5 Încrede‐te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Psalmi 119:105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.
Romani 1:16 Căci mie nu mi‐e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;
Romani 1:20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea
lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;
Romani 10:13 Fiindcă "oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit."
Romani 10:17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.
Romani 10:9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L‐a înviat din
morţi, vei fi mântuit.
Romani 12:1 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie,
sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
Romani 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
Romani 13:1 Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu.
Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.
Romani 3:23 Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
Romani 5:8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a
murit pentru noi.
Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus
Hristos, Domnul nostru.
Romani 8:1 Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii
pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
Romani 8:26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi
Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
Romani 8:28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi
anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
Tit 2:11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,
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