
1000 de promisiuni ale lui Dumnezeu 
pentru mine! 

 
1.Sunt un om de mare preț! Pacea e in mine! Sunt tare! Sunt 

puternic! - Daniel 10:19 

2.Lumina străluceste pe căile mele. – Iov 22:28 

3.Soarele dreptății imi aduce vindecare subt aripile Lui! - Maleahi 
4:2 

4.Voi fi doar în frunte, și nu la urmă – Deuteronom 28:13 

5.Domnul este cu mine oriunde v-oi merge! – Iosua 1:9 

6.Domnul meu nu ma părăsește pe mine, credinciosul! – Psalmul 37:28 

7.Isus vegheaza asupra vietii mele – Psalmul 121:7 

8.Isus nu ma uita niciodata – Isaia 49:15 

9.Isus esti Cel care ma mângâie! – Isaia 51:12 

10.Domnul mântuieste pe fiii mei. – Isaia 49:25 

11.Nimic nu ma va răni in nici un fel! – Luca 10:19 

12.Imi deschid gura larg si Domnul o umple – Psalmul 81:10 

13.Domnul ma v-a pune responsabil peste multe lucruri – Matei 25:21 

14.Nimic un este imposibil pentru mine – Matei 17:20 

15.Oasele mele infloresc ca iarba gingasa si verde – Isaia 66:14 

16.Doamnul nu ma părăseste și nu ma distruge – Deuteronom 4:31 

17.Ca pe unul pe care mama lui il mangaie, asa Domnul ma mangaie – 
Isaia 66:13 



18.Domnul ma inmulteste foarte mult – Geneza 17:2 

19.Eu chem Numele Tau Isuse si chiar atunci sunt binecuvantat – Numeri 
6:27 

20.Domnul imi aduce întaietatea in fata tuturor – Iosua 3:7 

21.Domnul face minuni printre noi – Iosua 3:5 

22.Cei rai nu ma vor birui, pentru ca Tu Doamne esti cu mine– Ieremia 
1:19 

23.Domnul imi pazeste piciorul de a nu fi prins – Proverbe 3:26 

24.Tu Doamne m-ai ales – Hagai 2:23 

25.Eu am o inima noua – Ezechel 36:26 

26.In neprihanire este locul meu stabilit – Isaia 54:14 

27.Eu voi chema Numele Tau si Tu imi vei raspunde – Zaharia 13:9 

28.Cu siguranta voi fi salvat … pentru ca mi-am pus increderea in 
Dumnezeu -  Ieremia 39:18 

29.Nici un rau un se va apropia de mine – Psalmul 91:7 

30.Sunt iubit cu o dragoste vesnica – Ieremia 31:3 

31.Si viata mea este mai stralucitoare decat ziua la amiaza – Iov 11:17 

32.Dumnezeul meu ma făcut puternic – Psalmul 68:28 

33.Domnul care locuieste in mine indeparteza de la mine toate bolile – 
Deuteronom 7:15 

34.Groaza, spaima, frica, nu se vor apropia de mine – Isaia 54:14 

35.Isus care este in mine este adversarul vrajmasilor mei – Exod 23:22 

36.Eu rup orice legatura ce ma tine legat – Ieremia 30:8 

37.Eu sunt precum gura Lui – Ieremia 15:19 



38.In timp ce ma rog, Isus ma duce la izvorul vietii – Ieremia 31:9 

39.Isus traiesti in mine-  Zaharia 2:10 

40.Isus v-a reveni – Ieremia 29:10 

41.Nu ma atinge nici un necaz – Iov 5:19 

42.Zilele doliului si a bocitului s-au sfarsit – Isaia 60:20 

43.Isus indeplineste dorintele inimii mele – Psalmul 37:4 

44.Tatal meu, care vede in ascuns, ma rasplateste – Matei 6:6 

45.Tatal meu pe care-L slujesc continuu, ma rasplateste in permanenta – 
Daniel 6:16 

46.Ma uit dupa cei ce purtau certuri cu mine si nu-i mai gasesc – Isaia 
41:12 

47.Eu contribui la restaurarea sanatatii mele – Ieremia 30:17 

48.Eu am primit puterea cand Duhul Sfant a venit sa locuiasca in mine – 
Faptele Ap 1:8 

49.Am inaintea mea o usa deschisa pe care nimeni si nimic un poate sa o 
inchida – Apocalipsa 3:8 

50.Isus ma binecuvinteza in toata lucrarea mea si in toate afacerile mele – 
Deuteronom 15:10 

51.Isus nu-si aduce aminte de pacatele mele – Isaia 43:25 

52.Eu traiesc pentru că zi de zi Il caut pe Isus – Amos 5:4 

53.Eu cred si voi vedea gloria Lui Dumnezeu – Ioan 11:40 

54.Ultimul ramas devine o mie si cel mic devine o natiune puternica – 
Isaia 60:22 

55.Harul imi este suficient – 2 Corinteni 12:9 



56.Nici o frica nu are loc… Pentru ca Isus m-a chemat pe nume, sunt al 
LUI – Isaia 43:1 

57.Nu am nici o frica pentru ca Duhul Tau locuieste in mine – Hagai 2:5 

58.Potrivit credintei pe care o am, lucrurile se intampla – Matei 9:29 

59.Nici o arma care vine impotriva mea nu va prospera – Isaia 54:17 

60.Eu sunt ca un copac plantat langa ape – Ieremia 17:8 

61.Isus imi prelungeste zilele vietii mele – 1 Imparati 3:14\ 

62.Isus m-a eliberat – Psalmul 50:15 

63.Isus are privirea asupra mea, ca sa fiu sfatuit – Psalmul 32:8 

64.Isus satura cu apa orice sufletul insetat si satura orice suflet flamand – 
Ieremia 31:25 

65.In schimbul rusinii, Isus mi-a dat o portie dubla de onoare – Isaia 61:7 

66.Nu am nici o frica pentru ca Tu, Isuse esti cu mine – Geneza 26:24 

67.Isus este cu mine si nu-mi lipseste nimic – Deuteronom 2:7 

68.Imi este implinita atat dorinta inimii cat si toate planurile – Psalmul 
20:4 

69.Eu sunt vindecat si ranile imi sunt pansate – Ieremia 30:17 

70.Nu voi ajunge pe mainiile celor de care ma tem – Ieremia 39:17 

71.Doamne, Tu cu siguranta ma binecuvantezi – Evrei 6:14 

72.Tu mergi inaintea mea – Isaia 52:12 

73.Imparatia celui rau este departe de mine, nu am de ce sa ma tem – 
Isaia 54:14 

74.Ale mele sunt lucrurile sfinte si binecuvantarile – Faptele Ap.13:34 

75.Isus este partea mea si mostenirea mea – Numeri 18:20 



76.Cu siguranta depasesc cu mult biruinta peste cel rau – 1 Samuel 30:8 

77.Pacea locuieste in mine – Marcu 5:34 

78.Sunt hotarat sa fac din nou binele fara sa-mi fie frica de ceva – Ezechel 
8:15 

79.Nu ma ingrijorez de nimic deoarece stiu ca fiecare fir de par imi este 
numarat – Matei 10:30 

80.Frica nu locuieste in mine, ci Credinta – Luca 8:50 

81.Nu ma tem pentru ca de acum incolo voi fi lumina oamenilor – Luca 
5:10 

82.Curajul locuieste in mine, de aceea nu mi-e frica de nimic - Matei 
14:27 

83.Isus ma vegheaza pentru ca ma iubeste – Matei 14:27 

84.Nu mai am frica pentru ca Isus e Domnul si Dumnezeul meu – Isaia 
41:10 

85.Isus merge inaintea mea atat la plecare cat si la venire – Psalmul 121:8 

86.Isus nu ma paraseste asa cum femeia isi paraseste copilul pe care il 
lasa orfan – Ioan 14:18 

87.Isus imi da adevarata odihna – Matei 11:28 

88.Isus este pazitorul meu pentru ca El nu dormiteaza si nici nu doarme – 
Psalmul 121:4 

89.TOATE lucrurile pe care le fac acum, sunt cu totul NOI si ADEVARATE – 
Apocalipsa 21:5 

90.Procesul vindecarii mele este rapid – Isaia 58:8 

91.Toti care se incred in Isus nu vor fi de rusine NICIODATA – Psalmul 25:3 

92.De indata ce Domnul ma aude, El trimite raspunsul – Isaia 30:19 



93.Binecuvantat sunt eu ce plang acum, pentru ca eu voi rade cu adevarat 
– Luca 6:21 

94.Toti copii mei Il au pe Isus ca Invatator – Isaia 54:13 

95.Eu ma implic in lucrarea Domnului si planurile mele se vor indeplini – 
Proverbe 16:3 

96.Privesc cum Isus face lucruri mari pentru ca eu raman in El – 1 Samuel 
12:16 

97.Eu am parte de un nume bun si sunt o lauda inaintea oamenilor – 
Tefania 3:20 

98.Toti cei ce ma dispretuiesc, se vor inchina inaintea picioarelor mele – 
Isaia 60:14 

99.Eu am curaj pentru ca sunt FIU – Matei 9:2 

100.Cu siguranta, Isus isi arata bunavointa fata de mine cand imi aude 
strigatul dupa ajutor – Isaia 30:19 

101.Domnul mustra lacusta pentru mine pentru ca roadele mele sa fie in 
belsug – Maleahi 3:11 

102.Sunt binecuvantat cu paine si cu apa pentru ca il slujesc pe ISUS – 
Exod 23:25 

103.Isus a pus un Duh nou in mine – Ezechel 36:26 

104.Isus locuieste in mine de aceea nu ma ingrozeste nimic – Leveticul 
26:11 

105.Isus face ca toata bunatatea Lui sa mearga inaintea mea – Exod 33:19 

106.Isus imi satisface dorintele cu lucruri mai bune si eu intineresc ca 
vulturul – Psalmul 103:5 

107.Nici un dezastru nu se aproprie de mine – Psalmul 91:10 

108.Eu il chem pe Isus si El imi raspunde – Isaia 58:9 



109.Domnul m-a salvat, nu ma tem, Eu sunt puternic – Zaharia 8:13 

110.Sunt atent pentru ca Domnul a pus cuvintele Lui in gura mea – Ieremia 
1:9 

111.Inainte sa-mi termin ruga, Domnul imi va si raspunde – Isaia 65:24 

112.Domnul ma face excelent din generatia mea in generatiile viitoare – 
Isaia 60:15 

113.Nu ma tem pentru ca batalia nu este a mea, ci a lui Dumnezeu – 2 
Cronici 20:15 

114.Toate domniile si capeteniile vad si se vor inchina cu fata pana la 
pamant – Isaia 49:7 

115.Eu beneficiez de comorile intunericului si de bogatiile pastrate in 
locuri secrete – Isaia 45:3 

116.Domnul ma face sa cresc, atat eu cat si copii mei – Psalmul 115:14 

117.Eu ma voi plimba prin locurile inalte ale pamantului – Isaia 58:14 

118.Domnul a auzit rugacinea mea si mi-a vazut lacrimile si chiar acum 
ma vindeca – 2 Imparati 20:5 

119.Domnul imi implineste toate cererile mele – Psalmul 20:5 

120.Eu nu voi lasa ca inima mea sa fie tulburata – Ioan 14:1 

121.Domnul imi arata puterea de mantuire a mainii Lui drepte – Psalmul 
20:6 

122.Aleg sa uit mizeriile pe care le-am facut – Iov 11:16 

123.Domnul ma intareste si ma protejeaza fata de orice rau -  2 
Tesaloniceni 3:3 

124.Lui Isus ii pasa cu adevarat de mine – 1 Petru 5:7 

125.Imi pun increderea in Isus si puterea imi este reinnoita – Isaia 40:31 



126.Nu ma tem ci iau stapanire peste tara pe care Domnul a pregatit-o 
deja - Deuteronom 1:21 

127.Isus este un zid de foc in jurul meu – Zaharia 2:5 

128.Si atunci fecioara va fi insarcinata si va da nastere unui Fiu care v-a 
purta numele de Emanuel – Isaia 7:14 

129.Eu caut mai intai neprihanirea si imparatia cerurilor, iar celelalte 
lucruri imi v-or fi adaugate – Matei 6:33 

130.Eu mi-am ales partea cea mai buna, care nu-mi va fi luata – Luca 
10:42 

131.Si pacea lui Dumnezeu care intrece toata vointa intelegatoare, imi 
tine mintea si inima in Hristos Isus – Filipeni 4:7 

132.In lume chiar daca am necazuri, am curaj pentru ca Isus a biruit 
lumea – Ioan 16:33 

133.Domnul pacii locuieste in mine – Filipeni 4:9 

134.Isus a facut ceva nou – Isaia 43:19 

135.Isus ma inconjoara cu favoare ca si un scut – Psalmul 5:12 

136.Eu ma voi bucura in ISUS pentru ca iubesc numele LUI – Psalmul 5:11 

137.Cand eu strig dupa ajutor, Domnul ma aude si ma scoate din 
problemele mele – Psalmul 34:17 

138.Domnul ma conduce pe drumul pe care trebuie sa umblu – Isaia 48:17 

139.Domnul imi intareste stalpii portilor mele – Psalmul 147:13 

140.Isus imi binecuvinteaza copiii – Psalmul 147:13 

141.Isus face pace la granitele teritoriului meu – Psalmul 147:14 

142.Domnul ma satisface cu cel mai rafinat si bun grau – Psalmul 147:14 



143.Voi avea roade chiar si la batranetea mea, ele vor ramane proaspete 
si verzi – Psalmul 92:14 

144.Toate izvoarele mele de bucurie sunt in Domnul – Psalmul 87:7 

145.Toata bucuria din mine izvoreste catre Domnul pentru ca voi intra in 
mormant inca in putere la adanci batraneti – Iov 5:26 

146.Asa cum Isus si-a aratat mila fata de mine, eu ma ridic pentru a oferii 
compasiune – Isaia 30:18 

147.Limba mea este ca un foc mistuitor – Isaia 30:27 

148.Viata mea este ascunsa in Isus, in Dumnezeu – Coloseni 3:3 

149.Prezenta lui este in tot timpul cu mine si El imi da odihna – Exod 
33:14 

150.Domnul isi implineste datoria Lui fata de mine – Psalmul 138:8 

151.Domnul, Dumnezeul meu, ma va ridica deasupra tuturor popoarelor 
pamantului – Deuteronom 28:1 

152.Isus nu ma va parasi pana cand nu-si indeplineste ceea ce mi-a promis 
– Geneza 28:15 

153.Voi imprastia muntii si ii voi zdrobii – Isaia 41:15 

154.Domnul face ca asupriitorii mei sa-si manance carnea de pe ei – Isaia 
49:26 

155.Cine se atinge de mine, se atinge de pupila ochiului sau – Ezechel 2:8 

156.In liniste si in incredere este puterea mea – Isaia 30:15 

157.Eu il onorez pe Isus si Isus ma onoreaza pe mine – 1 Sam 2:30 

158.Toate natiuniile ma numesc binecuvantat – Maleahi 3:12 

159.Domnul nu va lua mila si iubirea mea statornica de la mine – 1 Cronici 
17:13 



160.Eu care am fost sterp, acum port imparatia lui Dumnezeu in mine – 1 
Sam 2:5 

161.Eu sunt drept si voi trai prin credinta care locuieste in mine – 
Habacuc 2:4 

162.Lucrarea mainilor mele reprezinta adevarul si dreptatea – Psalmul 
111:7 

163.Mainile mele harnice sunt bogatie si aduc bogatia – Proverbe 10:4 

164.Pentru ca m-am rog Domnului, El m-a auzit – 2 Imparati 19:20 

165.Eu trimit cuvantul meu si vindecarea se va vedea – Psalmul 107:2 

166.Eu sunt intr-o relatie de intimitate cu cei drepti – Proverbe 3:32 

167.Eu cer si voi primi – Matei 7:7 

168.Eu caut si voi gasi – Matei 7:7 

169.Eu bat si mi se v-a deschide – Matei 7:7 

170.Eu il urmez pe Domnul Dumnezeul meu si voi si intr-o stare perfecta – 
1 Samuel 12:14 

171.Eu sunt un bun pastor – Ioan 10:11 

172.Isus ma cunoaste pe mine si pe oricine pe care il iubeste pe 
Dumnezeu – 1 Corinteni 8:3 

173.Datorita rabdarii si a statorniciei mele imi voi castiga viata – Luca 
21:19 

174.Eu ma incred in Domnul si sunt inconjurat de bunatatea iubitoare a 
Lui – Psalmul 32:10 

175.Domnul ma satura cu viata lunga si fac parte la mantuirea Lui – 
Psalmul 91:16 

176.Orice voi cere Tatalui in Numele Lui Isus voi primi – Ioan 16:23 



177.Eu voi primi un loc printre cei ce locuiesc aici – Ezechel 3:7 

178.Eu ma voi ruga Domnului si El ma aude – Iov 22:27 

179.Atunci cand Il voi chema si Il voi ruga, El ma v-a ascuta – Ieremia 
29:12 

180.Domnul se va lasa gasit si mi se va descoperii pentru ca il caut din 
toata inima – Ieremia 29:13 

181.Cu siguranta, El ne-a luat toate boalele – Isaia 53:4 

182.Prin ranile lui Isus eu sunt vindecat – Isaia 53:5 

183.Isus a purtat toate durerile mele – Isaia 53:4 

184.Sunt iubit si purtat pe brate, la pieptul Lui, asa cum un pastor bun isi 
pastoreste turma – Isaia 40:11 

185.Prin mine se manifesta Harul, Dragostea, Binefacerea si ma 
indepartez de a trimite ceva negativ inspre cei din jur – Ioel 2:13 

186.Domnul imi trimite seminte, vin si ulei suficient pentru ca sa fiu 
satisfacut pe deplin – Ioel 2:19 

187.Eu nu ma tem, ci ma bucur nespus de mult – Ioel 2:21 

188.Domnul trimite primele binecuvantari peste mine – Ioel 2:23 

189.Voi manca din belsug si voi fi multumit si voi lauda Numele Domnului, 
Dumnezeului meu care face minuni oentru mine – Ioel 2:26 

190.Domnul aduce inapoi anii pe care lacustele, viermele si omida i-au 
distrus – Ioel 2:25 

191.Eu nu voi fi facut niciodata de rusine – Ioel 2:27 

192.Domnul toarna din Duhul Lui peste toti oamenii – Ioel 2:28 

193.Toti cei care v-or chema Numele Domnului v-or fi salvati – Ioel 2:23 

194.Lumina mea straluceste ca dimineata zilei – Isaia 58:8 



195.Atunci cand voi plange, El spune: SUNT AICI! – Isaia 58:9 

196.Lumina mea se ridica in intuneric – Isaia 58:10 

197.Noaptea va deveni ca si dimineata – Isaia 58:10 

198.Domnul ma calauzeste intotdeauna – Isaia 58:11 

199.Domnul imi satisface sufletul chiar si in locuri secetoase si imi va 
intari oasele – Isaia 58:11 

200.Eu sunt ca o gradina bine udata si ca o ploaie de primavara – Isaia 
58:11 

201.Domnul pregateste o masa inaintea mea in prezenta inamiciilor – 
Psalmul 23:5 

202.Daca voi da cu imprumut, nu voi da cu dobanda, de aceea nu ma voi 
clatina niciodata – Psalmul 15:5 

203.Eu primesc binecuvantare de la Domnul – Psalmul 24:5 

204.El are grija de mine – Ieremia 40:4 

205.Credinciosia mea vine din Tine – Osea 14:8 

206.Ivirea Lui este la fel de sigura ca ivirea zorilor – Osea 6:3 

207.La semnalul Lui, ne va voi aduna – Zaharia 10:8 

208.Binecuvantat sunt eu cel sarac in duh, caci a mea este imparatia 
cerurilor – Matei 5:3 

209.Binecuvantat sunt eu cel ce jelesc pentru ca eu voi fi mangaiat – 
Matei 5:4 

210.Binecuvantat sunt eu cel ce sunt bland caci eu voi mosteni pamantul – 
Matei 5:5 

211.Binecuvantat sunt eu cel ce sunt flamand si insetat dupa neprihanire 
caci eu voi fi satisfacut – Matei 5:6 



212.Binecuvantat sunt eu cel milostiv caci eu voi avea parte de mila – 
Matei 5:7 

213.Domnul a trimis Duhul Lui sa locuiasca in mine – Ioel 2:28 

214.Eu voi chema Numele Domnului si voi fi mantuit – Ioel 2:32 

215.Lumina mea va rasari ca zorile diminetii – Isaia 58:8 

216.Strig dupa ajutor, iar El spune: Sunt aici! – Isaia 58:9 

217.Lumina mea rasare in intuneric – Isaia 58:10 

218.Noapte mea va fi ca ziua in amiaza – Isaia 58:10 

219.Domnul ma calauzeste intotdeuna – Isaia 58:11 

220.El imi satura sufletul chiar si in locuri uscate si imi intareste oasele – 
Isaia 58:11 

221.Sunt ca o gradina bine udata si ca un izvor de apa – Isaia 58:11 

222.Tu imi intinzi masa inaintea dusmanilor mei – Psalmul 23:5 

223.Eu care fac aceste lucruri nu ma voi clatina niciodata – Psalmul 15:5 

224.Binecuvantat sunt eu cel curat in inima caci eu il voi vedea pe 
Dumnezeu – Matei 5:8 

225.Binecuvantat sunt eu cel impaciutor caci eu sunt numit Fiu al lui 
Dumnezeu – Matei 5:9 

226.Binecuvantat sunt eu cel persecutat din cauza neprihanirii, caci a 
mea este imparatia cerurilor – Matei 5:10 

227.Dumnezeul cel viu locuieste si este prezent in mine – Iosua 3:10 

228.Tatal meu indeparteaza boala din trupul meu – Exod 23:25 

229.In tara in care locuiesc nu voi pierde sarcina si nu voi fi stearpa – Exod 
23:26 

230.Isus imi da viata deplina – Exod 23:26 



231.Isus trimite groaza Lui inaintea mea si va trimite panica in toate 
popoarele in care voi ajunge – Exod 23:27 

232.Pentru ca sunt neprihanit, El imi este scut si mi-a dat intelepciunea – 
Proverbe 2:7 

233.Eu sunt intarit in Domnul – Zaharia 10:12 

234.Prin samanta mea v-or fi binecuvantate toate natiunile pamantului – 
Geneze 22:18 

235.El ma inalta ca sa stapanesc pamantul – Psalmul 37:4 

236.Eu care sunt neprihanit, voi inflori ca un palmiez – Psalmul 92:12 

237.Planurile Domnului raman pe vecie – Psalmul 33:11 

238.Cand merg, pasul meu nu este greoi, iar cand voi alerge nu ma voi 
impiedica – Proverbe 4:12 

239.El mi-a rascumparat viata de la groapa – Psalmul 103:4 

240.Soarele nu ma va bate in timpul zilei si nici luna in timpul noptii – 
Psalmul 121:6 

241.Nu voi umbla niciodata in intuneric ci am lumina vieti pentru ca il 
urmez pe Tatal meu – Ioan 8:12 

242.Dumnezeu este bun cu mine, cel cu inima curata – Psalmul 73:1 

243.Domnul imi face picioarele ca ale cerboaicelor si ma face sa pasesc 
pe inaltimi – Habacuc 3:19 

244.Domnul ma binecuvinteaza cu pace – Psalmul 29:11 

245.Domnul imi da tarie – Psalmul 29:11 

246.Locuinta Domnului este in mine. El este Tatal meu, iar eu sunt fiul Lui 
– Ezechel 37:27 

247.Voi arunca navodul in partea dreapta a barci mele si voi prinde prada 
– Ioan 21:6 



248.Raman in Cuvantul Lui, voi fi fiul Lui si cunosc Adevarul – Ioan 8:31 

249.Adevarul ma face liber – Ioan 8:32 

250.Domnul ma ridica cand sunt cazut – Psalmul 34:18 

251.Ca om nobil, creez planuri nobile, iar prin lucruri nobile voi sta drept 
– Isaia 32:8 

252.Isus ma iubeste si ma ocroteste – Deuteronom 33:12 

253.Sunt iubit de Tatal meu si ma odihnesc la sanul Lui – Deuteronom 
33:12 

254.De acum inainte El este cel care ma binecuvinteaza – Hagai 2:19 

255.El va scutura cerurile si pamantul – Hagai 2:21 

256.Domnul va rasturna tronul imparatiilor – Hagai 2:22 

257.Domnul va nimici puterea imaparatiilor neamurilor – Hagai 2:22 

258.Domnul va rasturna carele de razboi si pe cei ce le conduc – Hagai 
2:22 

259.Din sabia altuia, fiecare cal cu calaretul lui va fi doborat – Hagai 2:22 

260.El ma facut precum inelul meu cu sigiliu – Hagai 2:23 

261.El imi da orice loc in care voi pune piciorul – Iosua 1:3 

262.Nici un om nu-mi poate sta impotriva cat timp voi trai – Iosua 1:5 

263.Cum Domnul a fost cu Moise, asa este si cu mine – Iosua 1:5 

264.Domnul nu ma lasa si nu ma paraseste. Sunt tare si curajos – Iosua 
1:5-6 

265.Isus ma tine de mana dreapta – Isaia 41:13 

266.Isus imi da o inima inteleapta si priceputa – 1 Imparati 3:12 

267.Voi manca din munca mainilor mele – Psalmul 128:2 



268.Sunt fericit si imi este bine – Psalmul 128:2 

269.Sotia mea este ca o vita roditoare inlauntrul casei mele – Psalmul 
128:3 

270.Fiii mei sunt ca lastari de maslini imprejurul mesei mele – Psalmul 
128:3 

271.Domnul ma binecuvinteaza din Sion – Psalmul 128:5 

272.O sa vad prosperitatea Ierusalimului in toate zilele vietii mele – 
Psalmul 128:5 

273.Voi vedea nepotii – Psalmul 128:6 

274.Pacea este peste Israel – Psalmul 128:6 

275.Domnul ma face pentru aceasta natiune un zid tare din bronz – 
Ieremia 15:20 

276.Isus e cu mine ca sa ma mantuiasca si sa ma salveze – Ieremia 15:20 

277.Vor lupta impotriva mea dar nu ma vor invinge – Ieremia 15:20\ 

278.Isus ma scapa din mana celor rai – Ieremia 15:21 

279.Isus ma rascumpara din palma celor groaznici – Ieremia 15:21 

280.Stau neclintit si stiu ca El este Dumnezeu – Psalmul 46:10 

281.Lumina imi este semanata si bucuria pentru ca am inima neprihanita – 
Psalmul 97:11 

282.Eu raman in El si El ramane in mine – Ioan 15:4 

283.Eu raman in Isus si El ramana in mine si voi aduce mult rod – Ioan 15:5 

284.Daca raman in Isus si Cuvintele Lui raman in mine, tot ce voi vrea sa-I 
cer, El imi va da – Ioan 15:7 

285.Prin credinta pe care o am Il proslavesc pe Dumnezeu – Ioan 15:8 

286.Pazesc poruncile Tatalui si astfel raman in dragostea Lui – Ioan 15:10 



287.Daca fac cum porunceste El, ma numesc fiul Lui – Ioan 15:14 

288.Eu nu sunt din lume ci El m-a dintre cei din lume – Ioan 15:19 

289.Nu ma tem pentru ca El Insusi ma ajuta – Isaia 14:14 

290.Domnul ma face o sanie de traierat, noua si ascutita – Isaia 41:15 

291.Voi treiera muntii si ii voi zdrobi – Isaia 41:15 

292.Domnul face sa curga rauri pe inaltimile lipsite de vegetatie – Isaia 
41:18 

293.Isus face izvoare in mijlocul vailor – Isaia 41:18 

294.Isus transforma pamantul uscat in izvor de apa – Isaia 41:18 

295.Am parte de belsugul marilor si de bogatia natiunilor – Isaia 60:5 

296.Poruncile sunt o candela, invatatura este lumina, iar mustrarile 
disciplinarii sunt calea vietii – Proverbe 6:23 

297.Eu iubesc legea Tatalui, am parte de multa pace si nimic nu ma face 
sa ma impiedic – Psalmul 119:165 

298.Rugaciunea facuta cu credinta ma vindeca daca sunt bolnav si Tatal 
ma insanatoseste, iar daca am facut pacate, mi se vor ierta – Iacov 5:15 

299.Daca il am pe Fiul lui Dumnezeu am viata, iar daca nu-L am pe El nu 
am viata – 1 Ioan 5:12 

300.Jertfa placuta Lui este un duh invins, iar Tatal nu dispretuieste o 
inima infranta si intristat – Psalmul 51:17 

301.Veniti acum si sa ne lamurim impreuna, zice Domnul. Desi pacatele 
mele erau murdare, ele sau facut albe ca zapada – Isaia 1:18 

302.Sunt o creatie noua in Cristos.Cele vechi sau dus, toate s-au facut noi 
– 2 Corinteni 5:17 

303.Sunt curatit datorita Cuvantului pe care Tatal mi l-a transmis – Ioan 
15:3 



304.Ochii Domnului sunt peste cei neprihaniti, iar urechile Lui iau aminte 
la strigatul meu de ajutor – Psalmul 34:15 

305.El ma face un neam mare si ma binecuvinteaza – Geneza 12:2 

306.Daca merg la Tatal, El nu ma alunga niciodata – Ioan 6:37 

307.Tatal ma face sa prosper in toate lucrarile mainilor mele – 
Deuteronom 30:9 

308.Isus imi da Har daca stau in smerenie – Iacov 4:6 

309.Domnul ma scapa in ziua cea rea – Psalmul 41:1 

310.Domnul mi-a dat dreptul sa sed impreuna cu El pe tronul Sau – 
Apocalipsa 3:21 

311.Domnul imi da coroana vietii – Apocalipsa 2:10 

312.Daca imi lucrez pamantul, El ma va satura de paine – Proverbe 28:19 

313.Daca voi sta treaz, El ma va satura de paine – Proverbe 20:13 

314.Daca imi pastrez mainile curate, El ma va intarii – Iov 17:9 

315.Rodul dreptatii este pacea, iar urmarile dreptati sunt linistea si 
siguranta pe vecie – Isaia 32:17 

316.Sunt drept si inmuguresc ca frunzisul – Proverbe 11:28 

317.Stau tare si nu sunt descurajat pentru ca exista o rasplata pentru 
munca mea – 2 Cronici 15:7 

318.Domnul imi arata lucruri minunate - Mica 7:15 

319.Domnul cunoaste zilele fara pata si mostenirea Lui va fi pe vecie – 
Psalmul 37:18 

320.Daca traiesc potrivit firii, ma gandesc la lucrurile firii, dar daca 
traiesc potrivit Duhului, ma voi gandii la lucrurile Duhului – Romani 8:5 



321.Urmaresc dreptatea si bunatatea si gasesc viata, dreptatea si gloria – 
Proverbe 21:21 

322.Nu voi judeca ca sa nu fiu judecat – Matei 7:1 

323.Daca seaman putin, voi secera putin, iar daca secer mul, voi secera 
mult – 2 Corinteni 9:6 

324.Cel rau fuge desi nimeni nu-l urmareste – Proverbe 28:1 

325.Cei drepti sunt increzatori ca un leu – Proverbe 28:1 

326.Ochii celor orbi sunt deschisi – Isaia 35:5 

327.Urechiile surzilor sunt destupate – Isaia 35:5 

328.Sciopul sare ca un cerb – Isaia 35:6 

329.Limba celui mut striga de bucurie – Isaia 35:6 

330.In pustiu tasnesc ape – Isaia 35:6 

331.Nisipul arzator ajunge iaz – Isaia 35:7 

332.Pamantul insetat se transforma in izvoare de apa – Isaia 35:7 

333.Sunt binecuvantat, caci locuiesc in casa Ta, Doamne! – Psalmul 84:4 

334.Sunt binecuvantat pentru ca imi gasesc taria in Tine – Psalmul 84:5 

335.Binecuvantat sunt eu cel ales de Domnul drept mostenire – Psalmul 
33:12 

336.Binecuvantat sunt eu al carui Dumnezeu este Domnul – Psalmul 33:12 

337.Binecuvantat sunt eu pentru ca am pacatele iertate – Psalmul 32:1 

338.Binecuvantat sunt eu pentru ca Domnul nu-mi tine in seama pacatul si 
pentru ca in duhul meu nu exista inselaciune – Psalmul 32:2 

339.Binecuvantat sunt pentru ca indur ispita – Iacov 1:12 



340.Credinta vine in urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvantul lui Cristos 
– Romani 10:17 

341.Iarba se usuca, iar floarea cade dar cuvantul Domnului meu ramane 
pe vecie – Isaia 40:8 

342.Binecuvantat sunt eu cel ce aud cuvantul lui Dumnezeu si il pazesc – 
Luca 11:28 

343.Eu nu traiesc doar cu paine ci cu orice cuvant care iese din gura lui 
Dumnezeu – Matei 4:4 

344.Cerul si pamantul trec, insa cuvintele Tatalui nicidecum nu vor trece 
– Matei 24:35 

345.Daca aud si implinesc cuvintele Domnului, sunt ca un om intelept care 
si-a construit casa pe stanca – Matei 7:24 

346.Isus este painea vie care s-a coborat din ce – Ioan 6:51 

347.Din inima mea curg rauri de apa vie, asa cum zice scriptura pentru ca 
eu cred in Domnul – Ioan 7:38 

348.Domnul isi revarsa Duhul Lui peste mine – Proverbe 11:23 

349.Domnul imi da Duhul adevarului – Ioan 14:16 

350.Duhul adevarului vine si ma calauzeste in tot adevarul – Ioan 16:13 

351.Dumnezeu nu mi-a dat un duh de frica ci de putere, dragoste si 
stapanire de sine – 2 Timotei 1:7 

352.Imparatia lui Dumnezeu este dreptate, pace si bucurie in Duhul Sfant 
– Romani 14:17 

353.Tatal care este in ceruri va da Duhul Sfant celui care il cere – Luca 
11:13 

354.Cum se indura un tata de copii lui, asa se indura Domnul de mine, cel 
cu frica de El – Psalmul 103:13 



355.Cat de mare este bunatatea Ta pe care ai pastrat-o pentru mine cel 
cu frica de Tine – Psalmul 31:19 

356.Cat de inalte sunt cerurile fata de pamant, tot atat de mare este si 
indurarea Lui pentru mine cel care ma tem de El – Psalmul 103:11 

357.Domnul imi da hrana si isi aduce intotdeauna aminte de legamantul 
Sau – Psalmul 111:5 

358.Domnul imi implineste dorintele – Psalmul 145:19 

359.Ma tem de Domnul si nu duc lipsa de nimic – Psalmul 34:9 

360.Ingerul Domnului isi aseaza tabara imprejurul celor care se tem de El 
si ii salveaza – Psalmul 34:7 

361.Eu fiul tau ascult glasul Tau, Tu ma cunosti, iar eu te urmez – Ioan 
10:27 

362.Tu ma cunosti, iar eu te cunosc pe Tine – Ioan 10:15 

363.Domnul isi cauta fii si are grija de ei – Ezechiel 34:11 

364.Domnul ne da un loc bun de seceris – Ezechiel 34:14 

365.Domnul va avea grija de mine si ma lasa sa ma odihnesc – Ezechiel 
34:15 

366.Domnul aduce din nou ceea ce a fost indepartat de la mine – Ezechiel 
34:16 

367.Isus leaga pe cei raniti – Ezechiel 34:16 

368.Isus intareste pe cei slabi – Ezechiel 34:16 

369.Isus ma strange in brate si ma tine aproape de inima Lui – Isaia 40:11 

370.Domnul conduce cu blandete pe cei ce hranesc pe altii – Isaia 40:11 

371.Am viata vesnica de aceea nu voi muri niciodata – Ioan 10:28 



372Domnul distruge pe cel mare si tare si ma va conduce cu dreptate – 
Ezechel 34:16 

373.In frica de Domnul este increderea neclintita si copii Lui gasesc loc de 
refugiu – Proverbe 14:26 

374.Radacina celor neprihaniti nu va fi mutata – Proverbe 12:3 

375.Saracul si asupritorul se intalnesc, Domnul le lumineaza ochii celor 
doi – Proverbe 29:13 

376.Eu si oricine se increde in Domnul este tinut in siguranta – Proverbe 
29:25 

377.Multe planuri sunt in inima omului, insa scopul Domnului predomina – 
Proverve 19:21 

378.Neprihanitul duce o viata nevinovata, binecuvantati sa fie copii lui 
dupa el – Proverbe 20:7 

379.In mana Domnului este inima regelui asemenea unor canale de apa, 
Domnul le intoarce oriunde doreste – Proverbe 21:1 

380.Cu untdelemnul sfant al Domnului am fost uns – Psalmul 89:20 

381.Credinciosia si bunatatea iubitoare a Domnului este cu mine – Psalmul 
89:24 

382.Mana Domnului ma sustine – Psalmul 89:21 

383.In Numele meu, cornul meu va fi inaltat – Psalmul 89:24 

384.Nici un dusman nu ma va supune tributului – Psalmul 89:22 

385.Domnul imi stabileste tronul atata timp cat cerurile vor dainui – 
Psalmul 89:29 

386.Adversarii mei vor fi zdrobiti de Domnul – Psalmul 89:23 

387.Voi vedea lucruri mai mari decat acestea – Ioan 1:50 



388.Cuvintele Domnului trebuie sa se implineasca la momentul portrivit – 
Luca 1:20 

389.Toti cei care il cautam pe Domnul, intelegem toate lucrurile – 
Proverbe 28:5 

390.Domnul nu va respinge pentru totdeauna – Plangeri 3:31 

391.Il voi prinde cu un cui intr-un loc ferm – Isaia 22:23 

392.Domnul nu-si paraseste poporul din cauza marelui Sau nume – 1 
Samuel 12:22 

393 O rasplata totala imi va fi data de El – Rut 2:12 

394.Cei drepti ii vor vedea fata Domnului – Psalmul 11:7 

395.Nici un lucru bun nu-mi lipseste de la Domnul pentru ca umblu in 
neprihanire – Psalmul 84:11 

396.Cortul meu va inflori – Psalmul 33:1 

397.Cat despre mine care sunt curat, lucrarea mea este corecta – 
Proverbe 21:8 

398.O inima plina de bucurie ca a mea este un medicament bun – 
Proverbe 17:22 

399.O inima linistita ca a mea este viata corpului meu – Proverbe 14:30 

400.O inima vesela ca a mea are o sarbatoare continua – Proverbe 15:15 

401.Evlavia si multumirea sunt un mare castig – 1 Timotei 6:6 

402.Spiritul omului il sustine in boala – Proverbe 18:14 

403.Oricine da atentie instructiunilor, prospera – Proverbe 16:20 

404.Binecuvantat sunt eu si toti cei ce si-au pus increderea in Domnul – 
Proverbe 16:20 



405.Domnul se uita la cel umil, smerit in duh si cel care se cutremura la 
Cuvantul Lui – Isaia 66:2 

406 Binecuvantat sunt eu pentru ca pazesc dreptatea – Psalmul 106:3 

407.Tatal meu ma onoreaza pe mine si pe toti cei care Il slujesc – Ioan 
12:26 

408.Eu ma supun invataturilor si imi pastrez viata – Proverbe 19:16 

409.Eu fac parte din Israel care este slujitorul in care Domnul isi arata 
gloria – Isaia 49:3 

410.Eu sunt omul care se teme de Domnul si el ma instruieste cum trebuie 
sa umblu – Psalmul 25:12 

411.Nu exista nici un lucru ascuns care sa nu –mi fie descoperit – Matei 
10:26 

412.Eu care stiu voia Tatalui meu si actionez conform vointei lui, nu voi fi 
pedepsit – Luca 12:47 

413.Caci eu care am, primesc si mai mult, chiar din belsug… iar cine 
crede ca are, NU are… Si chiar si aceea va fi indepartata de la el – Matei 

25:29 

414.Credinta mea este mare, se va implinii asa cum imi doresc – Matei 
15:28 

415.Eu nu ma speriu de vesti proaste, inima mea este ferm increzatoare 
in Domnul – Psalmul 112:7 

416.Copii mei sunt puternici in tara in care locuiesc – Psalmul 112:2 

417.Eu cel care Il cunosc pe Domnul sunt puternic si asa voi actiona – 
Daniel 11:32 

418.Eu prosper pentru ca iubesc Ierusalimul - Psalmul 122:6 

419.Pentru ca Il iubesc pe Isus, El ma va elibera – Psalmul 91:14 



420.Stiu ca toate lucrurile Lui, lucreaza impreuna spre binele meu – 
Romani 8:28 

421.Nici un ochi nu a vazut, nici o ureche nu a auzit si nici o minte nu a 
inteles ceea ce Isus a pregatit pentru mine, eu cel care il iubesc pe El – 

Ioan 4:18 

422.In Dragoste nu poate exista frica – 1 Ioan 4:18 

423.Eu Il iubesc pe Isus si sunt inaltat precum soarele care rasare in 
puterea lui – Judecatori 5:31 

424.Iubirea mea acopera o multime de pacate – 1 Petru 4:8 

425.Eu seaman in lacrimi si voi culege cantari de bucurie – Psalmi 126:5 

426.Cand plang, purtand samanta pentru semanat, ma voi intoarce cu 
cantari de bucurie purtand cu mine sulite – Psalmul 126:6 

427.Ca muntele Sionului sunt eu care ma incred in Domnul – Psalmul 125:1 

428.Nu-mi e frica de nimeni pentru ca Insusi Domnul lupta pentru mine – 
Deuteronom 3:22 

429.Nu-mi opresc inima din a face bine pentru ca incurand ii voi culege 
roadele – Galateni 6:9 

430.Eu voi sta ferm in rabdare si voi fi mantuit – Matei 24:13 

431 Eu pastrez si cresc in credinta pentru ca El este credincios in ce a 
promis – Evrei 10:23 

432.Eu nu-mi voi distruge legamantul prin nerespectare si nu ma voi 
intoarce de la ceea ce am rostit cu buzele mele – Psalmul 89:34 

433.Ma incred in Domnul si fac binele – Psalmul 37:3 

434.Sotul meu/sotia mea necredincios/a este sfintit/a prin mine – 
Corinteni 7:14 



435.Mandria ma face sa cad, insa eu am intelesuri spirituale care imi aduc 
onoare pentru ca sunt smerit – Proverbe 29:23 

436.Rostesc binecuvantare peste urmasii mei – Isaia 44:3 

437.Trimit Duhul Domnului sa locuiasca in urmasii mei – Isaia 44:3 

438.Eu ii conduc pe multi catre Neprihanire si voi straluci ca stelele 
pentru totdeauna – Daniel 12:3 (1Tesaloniceni 2:19) 

439.Domnul mi-a pus o cununa de aur curat pe cap – Psalmul 21:3 

440.Isus imi depoziteaza coroana neprihanirii – 2 Timotei 4:8 

441.Voi primi adevarata coroana a slavei care nu se strica – 1 Petru 5:4 

442.Eu ma infranez in toate lucrurile si voi obtine o coroana care dureaza 
vesnic – 1 Corinteni 9:25 

443.Sunt scapat din groapa si incununat cu iubire, bunatate si compasiune 
– Psalmul 103:4 

444.Beneficiez de coroana anului care are recompense din belsug – 
Psalmul 65:11 

445.Iutimea imi aduce multe greseli ce ma scot din odihna – Eclesiastul 
10:4 

446.Isus a venit si am primit Viata, o Viata din belsug – Ioan 10:10 

447.Puterea mea este facuta perfecta in slabiciune – 2 Corinteni 12:9 

448.Lucurile sunt imposibile cand vine vorba de oameni insa cu 
Dumnezeu, TOATE lucrurile imi sunt posibile – Matei 19:26 

449.Mai bine o zi in curtiile Tatalui meu decat o mie in alta parte – 
Psalmul 84:10 

450.Cu siguranta am o speranta si aceasta speranta nu va fi rupta 
niciodata – Psalmul 84:10 



451.Imparatii sunt parintii mei adoptivi, iar reginele lor sunt mamele care 
ma alapteaza – Isaia 49:23 

452.Isus intoace jelirea mea in bucurie – Ieremia 31:13 

453.II salut pe toti cei ce au favoare din belsug! Domnul este cu tine – 
Luca 1:28 

454.Nu ma tem pentru ca am gasit favoarea cu Dumnezeu – Luca 1:30 

455.Duhul Sfant locuieste in mine si sunt la umbra puterii celui Preainalt – 
Luca 1:35 

456.NIMIC nu este imposibil cu Dumnezeu – Luca 1:37 

457.Binecuvantata sunt eu in randul femeilor si rodul pantecului meu – 
Luca 1:42 

458.Binecuvantata sunt eu care cred – Luca 1:45 

459.Cel Atotputernic a facut lucruri minunate pentru mine – Luca 1:49 

460.Nu ma tem pentru ca am primit o veste de foarte mare bucurie atat 
pentru mine cat si pentru cei din jurul meu – Luca 2:10 

461.Voi gasi un prunc invelit in haine care sta intins intr-o camera – Luca 
2:12 

462.Astazi in orasul meu va lua nastere Salvatorul, Domnul Isus Hristos – 
Luca 2:11 

463.Glorie lui Isus in ceruri si pacea sa fie locuiasca peste cei ce sunt 
placuti Lui – Luca 2:14 

464.Credinta mea ma salveaza – Luca 7:50 

465.Credinta mea ma vindeca – Marcu 5:34 

466.Impreuna cu toti cei ce cred, avem viata vesnica – Ioan 6:47 

467.Eu cred si nu voi fi niciodata inspaimantat – Isaia 28:16 



468.Eu si oricine crede in Isus, nu va fi dat rusinii – Romani 10:11 

469.Eu sunt credincios si sfant, iar Isus ma pazeste – Psalmul 31:23 

470.Daca nu sunt in credinta sunt in pacat – Romani 14:23 

471.Nu mi-e frica pentru ca Isus este scutul meu – Romani 14:23 

472.Pacea locuieste in mine si nu am frica – Geneza 43:23 

473.Frica nu am fata de Domnul meu, am doar dragoste – Numeri 21:34 

474.Eu nu am frica ca voi suferi rusinea – Isaia 54:4 

475.Sunt puternic si curajos, nu voi fi descurajat sau cu frica – 1 Cronici 
22:13 

476.Nu ma tem pentru ca Isus este primul si ultimul, El este cel ce e Viu – 
Apocalipsa 1:17,18 

477.Isus e singura cale, El e singurul Adevar si singura Viata – Ioan 14:6 

478.Eu sunt lumina lumii asa cum Isus este – Matei 5:14 

479.Eu sunt sarea lumii asa cum Isus este – Matei 5:13 

480.Eu sunt adevarata vita asa cum Isus este – Ioan 15:1 

481.Eu sunt invierea si viata asa cum Isus este – Ioan 11:25 

482.Eu sunt poarta pentru oite asa cum Isus este – Ioan 10:7 

483.Eu ofer apa vie asa cum Isus ofera – Ioan 4:10 

484.Sunt inconjurat de Domnul de acum si in veci veciilor – Psalmul 125:2 

485.In Isus este locul meu si subt aripile lui pentru vecie – Deuteronom 
33:27 

486.Guvernarea Lui Isus creste incontinuu si pacea sa va exista pentru 
totdeauna – Isaia 9:7 

487.Isus este in mine oriunde voi merge si orice voi face – Geneza 21:22 



488.Eu fac parte din poporul Domnului care este multumit de bunatatea 
LUI – Ieremia 31:14 

489.Sunt atent si privesc cum ingerii merg inaintea noastra – Exodul 32:34 

490.Dumnezeu paseste printre noi, pentru ca noi suntem ai Lui – Levetic 
26:12 

491.Nici de la Est, nici de la Vest si nici din desert va fi venirea lui Isus – 
Psalmul 75:6 

492.Dumnezeu este judecatorul, El da jos pe unul si tot El pune pe altul – 
Psalmul 75:7 

493.Nu poate nimeni sa-mi faca rau atata timp cat sunt dovada faptului 
ca lupt pentru ceea ce este bine – 1 Petru 3:13 

494.Domnul ma salveaza pe mine, unsul Sau – Psalmul 20:6 

495.Dintre toate natiuniile, Eu sunt comoara pretiosa a Domnului – Exod 
19:5 

496.Tot pamantul este al meu – Exod 19:5 

497.Isus a facut un lucru nou pe pamant – Ieremia 31:22 

498.Evanghelia o dau saraciilor – Isaia 61:1 

499.Adevarul reface inima zdrobita – Isaia 61:1 

500.Adevarul aduce eliberarea celor captivi – Isaia 61:1 

501.Adevarul aduce eliberare celor intemnitati – Isaia 61:1 

502.Eu proclam anul de indurare si ziua razbunarii Domnului nostru – Isaia 
61:2 

503.Eu ii mangai pe toti cei ce plang – Isaia 61:2 

504.Eu ii intaresc pe toti cei ce sunt intristati in Sion – Isaia 61:3 

505.In loc de cenusa, le voi da o coroana – Isaia 61:3 



506.In loc de jale, eu le voi da bucurie – Isaia 61:3 

507.In locul unui duh disperat, le voi da o imbracaminte de lauda – Isaia 
61:3 

508.La crucea Lui Isus au ramas TOATE pacatele mele – Ieremia 31:34 

509.La cruce Mi-a iertat pacatul si ma facut sfant – 1 Ioan 1:9 

510.Constiinta imi este curata de orice lucru murdar – Evrei 9:14 

511.Crucea ma salvat de mania lui Dumnezeu – Romani 5:9 

512.Puterea Lui Dumnezeu se transfera in mine cel care am crezut – 1 
Corinteni 1:8 

513.Eu trec granita vieti vesnice – Ioan 6:54 

514.Sunt proprietatea Domnului prin Sangele lui Isus – 1 Petru 1:19 

515.Eu sunt neprihanire si fac ce este drept pentru ca sunt nascut din El – 
1 Ioan 2:29 

516.Eu sunt nascut din Dumnezeu si nu mai pot pacatui pentru ca samanta 
Lui este in mine – 1 Ioan 3:9 

517.Dragostea din mine e din Dumnezeu, care iubeste pe cel de langa 
mine – 1 Ioan 4:7 

518.Eu si oricine care a crezut ca Isus este Fiul lui Dumnezeu, este nascut 
din Dumnezeu - 1 Ioan 5:1 

519.Eu sunt nascut din Dumnezeu de aceea biruiesc lumea – 1 Ioan 5:4 

520.Sunt nascut din Dumnezeu, tinut in siguranta, iar satan nu are control 
asupra mea – 1 Ioan 5:19 

521.Eu iubesc pe Tatal meu si deasemea pe Fiul nascut din El – 1 Ioan 5:1 

522.Ma smeresc inaintea Domnului si El ma inalta – Iacov 4:10 

523.Ma apropiu de Dumnezeu si El se aproprie de mine – Iacov 4:8 



524.Ma supun Domnului, rezist diavolului si el va fugi de la mine – Iacov 
4:7 

525.Dumnezeul meu nu poate fi ispitit de cel rau si atunci El nu ispiteste 
pe nimeni – Iacov 1:13 

526.Fiecare dar bun si perfect vine de sus pentru mine, coboara de la 
Tatal luminii ceresc - Iacov 1:17 

527.Mania omului nu poate sa atinga neprihanirea Lui – Iacov 1:20 

528.Credinta mea daca nu este insotita de actiune, este moarta – Iacov 
2:17 

529.Sa se trezeasca cel care doarme, sa se ridice din moarte si atunci va 
straluci Hristos in el – Efeseni 5:14 

530.Domnul ne-a binecuvantat cu tot felul de binecuvantari spirituale – 
Efeseni 1:3 

531.Domnul ma rasplateste pentru orice bine fac – Efeseni 6:8 

532.Sunt puternic in Domnul si in puterea Lui super puternica – Efeseni 
6:10 

533.Iau scutul credintei cu care pot stinge toate sagetile aprinse ale celui 
rau – Evrei 6:16 

534.Rugaciunea celui neprihanit este puternica si eficienta – Iacov 5:16 

535.Am fost chemat sa mostenesc binecuvantariile – Petru 3:9 

536.Laudat sunt eu cel ce indur intristari, suferind pe nedrept – 1 Petru 
2:19 

537.Daca imi iubesc viata si vreau sa vad multe zile bune… imi feresc 
limba si buzele sa nu vorbesc cuvinte inselatoare – Petru 3:10 

538.Rusinati sa fie cei ce blesteama impotriva comportamentului meu bun 
in Hristos – 1 Petru 3:16 



539.Este mai bine daca este voia lui Dumnezeu pentru mine sa sufar mai 
degraba facand binele decat sa fac raul – 1 Petru 5:17 

540.Dupa ce am suferit putin, El insusi ma reface si ma face mai puternic, 
ferm si statornic – 1 Petru 5:10 

541.Daca in mine exista mandrie, sufletul meu nu este cu adevarat in Isus 
– Habacuc 2:4 

542.Sunt bine, nu mai pacatuiesc pentru ca nimic altceva mai rau sa mi se 
intample – Ioan 5:14 

543.Sunt adus in bucurie in casa de rugaciune a lui Dumnezeu – Isaia 56:7 

544.Acest Isus este Domnul meu pentru totdeauna – Psalmul 48:14 

545.Cel ce e slab sa renunte la calea lui, sa se intoarca catre Domnul si 
Domnul are mila pentru el – Isaia 55:6 

546.Cel care a facut raul pana acum, sa renunte la raul ce l-a facut si sa 
uite gandurile dupa care a mers, sa se intoarca catre Dumnezeu si cu 

siguranta va fi iertat – Isaia 55:6 

547.Nu ma intristez pentru ca bucuria Tatalui meu este puterea mea – 
Neemia 8:10 

548.Mangaietorul ma invata toate lucrurile si imi aminteste tot ce m-a 
invatat Isus – Ioan 14:26 

549.Mangaietorul a venit, Duhul Sfant, El insusi v-a marturisi despre Isus – 
Ioan 15:26 

550.Duhul Sfant a venit si El convinge lumea cea vinovata cu privire la 
pacat, neprihanire si judecata – Ioan 16:8 

551.Caci nu sunt eu cel ce vorbesc, ci Duhul care a venit de la Tatal meu, 
El vorbeste in mine si prin mine – Matei 10:20 

552.Duhul Sf pe care l-a trimis Tatal in mine, El vorbeste cuvintele Tatalui 
pentru ca Tatal ii da Duhului fara masura sa vorbeasca – Ioan 3:34 



553.Fac dreptate si judec lucuriile pentru ca este calea mai placuta 
Domnului decat sacrificiile pe care le pot face – Proverbe 21:3 

554.Cu privire la sfintii care traiesc pe pamant, noi suntem cea mai mare 
placere a Tatalui nostru – Psalmul 16:3 

555.Tata se bucura de mine, pentru ca trairea mea este in adevar – 
Proverbe 11:20 

556.Tata se bucura de mine pentru ca traiesc in adevar – Proverbe 12:22 

557.Tatal meu le-a dat sarcina de a strange si a colecta bogatia ca s-o 
poata da mie si a celui care traieste in Neprihanire – Eclesiastul 2:26 

558.Isus m-a salvat pentru ca El isi gaseste placerea in mine – Psalmul 
18:19 

559.Stiu ca El este multumit de mine pentru ca cel rau nu are loc in mine 
– Psalmul 41:11 

560.Astazi declara Isus ca vor venii de doua ori catre mine toate 
binecuvantarile – Zaharia 8:12 

561.Caile Domnului meu sunt drepte – Osea 14:9 

562.Isus ii cunoaste pe cei care sunt ai Lui si oricine rosteste Numele 
Domnului trebuie sa se indeparteze de nedreptate si rautate – 2 Timotei 

2:19 

563.Eu sunt condus de Duhul lui Dumnezeu si sunt recunoscut ca Fiu de 
Dumnezeu – Romani 8:14 

564.Binecuvantat sunt eu care ma tem de Domnul, iar cine isi impietreste 
inima cade in probleme – Proverbe 28:14 

565.Eu ma incred in Domnul si voi prospera – Proverbe 28:25 

566.Fac tot ce Domnul imi spune – Ioan 2:5 

567.Eu sunt credincios si voi fi binecuvantat din belsug – Proverbe 28:20 



568.Domnul ma ascunde in adapostul cortului Sau – Psalmul 27:5 

569.Nu ma rusinez cand ma uit la poruncile Domnului – Psalmul 119:6 

570.Las Pacea Lui sa fomneasca in inima mea – Coloseni 3:15 

571.Domnul vorbeste pacea catre mine si catre toti imparatii Lui – Psalmul 
85:8 

572.Eu sunt cel ce imi pazesc gura si limba si astfel imi pazesc sufletul de 
probleme – Psalmul 21:28 

573.Isus pune legiile Lui in mintea mea si le scrie pe inima mea – Evrei 
8:10 

574.Isus este cel care ma invata ce este mai bine pentru mine – Isaia 
48:17 

575.Ma bucur mereu in Domnul si o v-oi spune din nou: SUNT BUCUROS – 
Filipeni 4:4 

576.Fiecare genunchi se va pleca inaintea mea, fiecare limba va marturisi 
Domnului – Romani 14:11 

577.Cornul meu este facut de Domnul din fier iar copitele mele din bronz 
– Mica 4:13 

578.Toti il v-or cunoaste pe Domnul de la cel mai mic la cel mai mare – 
Evrei 8:11 

579.Isus vindeca necredinciosiile mele – Ieremia 3:22 

580.Eu si casa mea va fi mantuita – Fapte Ap 16:31 

581.Tati a trimis din cer pe Isus sa ma mantuiasca – Psalmul 57:31 

582.Nimeni nu poate veni inspre Domnul cu exceptia celor pe care ma 
trimite Tatal sa-i atrag: si Il voi ridica sus in ultima zi – Ioan 6:44 

583.Eu neprihanitul cad de sapte ori si tot de sapte ori ma ridic – Proverbe 
24:16 



584.Pentru ca Isus traieste… Si eu traiesc – Ioan 14:19 

585.In Isus sunt toate comorile intelepciunii si a cunostintelor ascunse – 
Coloseni 2:3 

586.Pentru ca ma tem de Domnul, s-a inaltat un steag al adevarului care-l 
indeparteaza pe cel rau de mine – Psalmul 60:4 

587.Bunatatea iubitoare a Domnului este dintotdeauna pentru totdeauna 
pentru mine cel care ma tem de El, iar neprihanirea Lui pentru mine si 

generatiile de sub mine – Psalmul 103:17 

588.Cu siguranta Domnul nu actioneaza intr-un mod rau si nici Tatal nu 
poate perverti dreptatea – Iov 34:12 

589.Domnul mi-a vazut caile, ma vindeca, El ma calauzeste si imi aduce 
mangaiere – Isaia 57:18 

590.Cel intelept castiga suflete – Proverbe 11:30 

591.Eu daruiesc saracului si nu voi fi in nevoie, insa cel ce-si inchide ochii 
fata de sarac, va primi multe blesteme – Proverbe 28:27 

592.Dumnezeu ma iubeste pentru ca daruiesc cu bucurie -  2 Corinteni 9:7 

593.Din Domnul cel suveran imi vine scaparea de la moarte – Psalmul 
68:20 

594.Orice lucru cer in rugaciune, cred deja ca sunt in posesia lui si va fi al 
meu – Marcu 11:24 

595.Tatal meu stie ce am trebuinta dinainte sa-I cer – Matei 6:8 

596.Eu chem pe Domnul si El imi raspunde cu lucruri mari si neintelese 
pentru mine pana acum – Ieremia 33:3 

597.Iar ce voi cere de la El, El imi da pentru ca pazesc porunciile Sale si 
sunt placut inaintea ochiilor Lui – 1 Ioan 3:22 

598.Domnul este aproape de mine cand il chem si fata de toti cei ce-L 
cheama in adevar – Psalmul 145:18 



599.Ma rog pentru cel de langa mine pentru ca sa primeasca vindecarea – 
Iacov 5:16 

600.Isus va lua in considerare rugaciunea celui dezavantajat, de aceea nu 
dispretuiesc rugaciunea lui – Psalmul 102:17 

601.Renunt la gandurile mele si inima mea, primesc si pastrez porunciile 
Domnului si voi traii – Proverbe 4:4 

602.Nu voi parasi intelepciunea si ma voi proteja, o iubesc si ea vegheaza 
asupra mea – Proverbe 4:6 

603.Pastrez indrumarea si nu ii dau drumul, o pazesc bine pentru ca ea 
este viata pentru mine – Proverbe 4:13 

604.Pentru ca judecata este fara mila fata de cel ce nu a aratat mila – 
Iacov 2:13 

605.Nu ma tem, stau linistit si vad mantuirea Domnului care ma pastreaza 
in locul perfect avand o gandire statornica pentru ca ma incred in Domnul 

– Isaia 26:3 

606.Mana cea dreapta a noastra este ridicata, iar mana dreapta a 
Domnului care a facut lucruri marete si puternice care aduce victoria – 

Psalmul 118:16 

607.Pot sa se mute muntii si pot sa se cutremure dealurile, insa dravostea 
Domnului nu se muta de la mine – Isaia 54:10 

608.Femeia inteleapta isi construieste casa, insa femeia nebuna o darama 
cu mainile ei – Proverbe 14:1 

609.Cel rau castiga din salariile castigate cu inselaciune, insa cel ce 
seamana neprihanire, primeste o rasplata sigura – Proverbe 11:18 

610.Calea celui neprihanit este ca lumina zoriilor diminetii care e 
stralucitoare si care continua pana la apusul zilei – Proverbe 4:18 

611.Desi ma poticnesc, nu voi cadea pentru ca insusi mana Lui ma tine – 
Psalmul 37:24 



612.Chiar daca tatal meu si mama mea ma parasesc, Domnul este cel care 
ma primeste – Psalmul 27:10 

613.Eu rostesc si asa va fi, eu poruncesc si ce poruncesc este ferm – 
Psalmul 33:9 

614.Prin cuvintele Domnului s-au facut cerurile si prin respiratia gurii Lui 
s-au facut ostiriile lor – Psalmul 33:6 

615.Puterea cuvantului limbii detine viata si moartea si toti cei ce iubesc 
acest adevar se vor bucura de roadele el – Proverbe 18:21 

616.Imi retin vocea de a ma plange si ochii mei de a lacrima – Ieremia 
31:16 

617.Eu daruiesc pacea – Levetic 26:6 

618.Nu imi fac griji pentru ziua de maine pentru ca ziua de maine se 
ingrijeste de ea. Fiecare zi are destule probleme pentru ea insasi – Matei 

6:34 

619.Eu iubesc pe cei ce ma iubesc si pe toti cei care ma cauta – Proverbe 
8:17 

620.Domnul varsa atat de multa binecuvantare incat nu voi avea suficient 
spatiu de stocare – Maleahi 3:10 

621.Oamenii ce ma inconjoara v-or vedea ce minunat lucreaza El prin 
mine – Exod 34:10 

622.Nu ma tem si nu tremur pentru ca Domnul meu este Cel care merge 
cu mine si lupta pentru mine pentru ca dusmanii mei sa-mi daruiasca 

victoria – Deuteronom 20:3-4 

623.Domnul ma facut cap si nu coada – Deuteronom 28:13 

624.Intelepciunea si cunostinta locuiesc in mine – 2 Cronici 1:12 

625.Domnul si-a implinit cuvantul pe care l-a rostit – Ieremia 33:14 

626.Sangele lui Isus ne-a curatat de TOATE pacatele – 1 Ioan 1:7 



627.Atat timp cat il caut pe Domnul, El se daruieste cu succes – 2 Cronici 
26:5 

628.Domnul Dumnezeu meu niciodata nu ma paraseste si nici nu ma uita – 
1 Imparati 8:57 

629.Si Domnul ma binecuvantat si am devenit bogat – Geneza 26:12-13 

630.In lume sunt lumina astfel incat toti care cred in mine sa nu ramana 
in intuneric sau in minciuna – Ioan 12:46 

631.Iata ca aduc sanatate si vindecare – Ieremia 33:6 

632.Imi este descoperita o bogatie de pace si adevar – Ieremia 33:6 

633.In prezenta mea este bucurie din plin, in mana mea dreapta stau 
placeri pentru totdeauna – Psalmul 16:11 

634.Cu bucurie trag apa din puturile mantuirii – Isaia 12:3 

635.Domnul se ingrijeste de mine ca un tata care isi pazeste copilul sau – 
Deuteronom 1:31 

636.Binecuvantare exista peste mine care sunt locuinta neprihanirii – 
Proverbe 3:33 

637.Eu voi locuii pe inaltimi, refugiul meu este in fortaretele din munte, 
iar painea si apa nu-mi vor lipsi – Isaia 33:16 

638.Nimeni care traieste in sion nu spune: Sunt bolnav – Isaia 33:24 

639.Ma culc si adorm in pace pentru ca Domnul ma tine in siguranta – 
Psalmul 4:8 

640.Sunt supus si ascultator si voi beneficia de cele mai bune roade ale 
tarii – Isaia 1:19 

641.Frica de Domnul este cheia tuturor comoriilor – Isaia 33:6 

642.Astept cu rabdare in adevarul Domnului si El se intoarce catre mine si 
aude strigatul meu – Psalmul 40:1 



643.Sunt ca roua lui Israel, iar el va inflorii ca un crin – Osea 14:5 

644.Cel ale carui cai sunt perverse, cu siguranta va cadea – Proverbe 
28:18 

645.Domnul ma onoreaza pentru ca ma tem de El – Psalmul 15:4 

646.Conurile sunt niste creaturi de putina putere si totusi ele isi fac casa 
in pietre – Proverbe 30:26 

647 Sunt pretios si onorat inaintea Domnului – Isaia 43:4 

648.Nu exista vreo limita puterii Domnului, iar acum voi vedea daca 
cuvantul Lui devine real sau nu - Numeri 11:23 

649.Neprihanirea ridica o natiune – Proverbe 14:34 

650.Cunoasterea singurului Sfant reprezinta intelegerea – Proverbe 9:10 

651.Daca Domnul nu zideste casa, in zadar construiesc constructorii casa – 
Psalmul 127:1 

652.Domnul da iubitilor sai chiar si in somn – Psalmul 127:2 

653.Fiii sunt o mostenire de la Domnul, copii sunt o rasplata de la El – 
Psalmul 127:3 

654.La fel sagetitile in mana razboinicului sunt copii nascuti vremea 
tineretii – Psalmul 127:4 

655.Binecuvantat este cel care isi umple tolba cu ei – Psalmul 127:5 

656.Nu vor fi rusinati atunci cand se vor lupta cu dusmanii la poarta – 
Psalmul 127:5 

657.Domnul nu asupreste in neprihanirea Lui mareata si in dreptate – Iov 
37:23 

658.Pentru plinatatea Lui am prmit cu totii har dupa har – Ioan 1:16 

659.In multimea framantarilor mele launtrice, mangaierea Lui aduce 
bucurie sufletului meu – Psalmul 94:19 



660.Cu siguranta voi fi recompensat atat eu cat si ceilalti in functie de ce 
am facut fiecare – Psalmul 62:12 

661.Sufletul meu se agata de Domnul si mana Lui cea dreapta ma sustine – 
Psalmul 63:8 

662.Domnul nu se uita la cei intelepti in inima lor – Iov 37:24 

663.Domnul isi aminteste de mine si ma binecuvinteaza – Psalmul 115:12 

664.Acela care a inceput o buna lucrare in mine o va purta pana la 
finalizarea ei si anume cand va revenii Isus – Filipeni 1:3 

665.Pot sa fac orice lucru prin Isus care ma intareste – Filipeni 4:13 

666.Voi primi intelepciune pentru ca nici unul dintre dusmanii mei sa nu-
mi reziste sau sa ma contrazica – Luca 21:15 

667.Daca pun mana pe plug si ma uit inapoi… nu sunt potrivit pentru 
Imparatia lui Dumnezeu – Luca 9:62 

668.Poarta care duce la viata este mica si ingusta si putini sunt cei ce o 
gasesc – Matei 7:14 

669.Imparatia cerurilor a avansat fortat si oameni puternici tin statornici 
de ea – Matei 11:12 

670.Acum Domnul Pacii ne da pacea tuturor timpurilor si in orice mod – 2 
Tesaloniceni 3:16 

671.Prin urmare, nu mai exista nici o condamnare pentru cei ce sunt a lui 
Hristos – Romani 8:1 

672.Tatal prin Fiul Sau ne-a salvat de sub dominatia celui rau si ne-a adus 
in imparatia fiului care ne iubeste – Coloseni 1:13 

673.Cat despre mine care eram mort in pacatele mele, Isus ma facut viu 
in El – Efeseni 2:1 



674.Pocaiti-va si fiti botezati fiecare din voi in Numele Lui Isus pentru 
iertarea pacatelor voastre si apoi ve-ti primi darul Sfantului Duh – Faptele 

Ap 2:38 

675.Promisiunea este pentru mine si pentru copiii mei si pentru toti cei 
care sunt departe de Domnul Dumnezeu care ia chemat la El – Faptele Ap 

2:39 

676.Oricine crede si este botezat va fi mantuit, dar cine nu crede, va fi 
condamnat – Macu 16:16 

677.Am fost rastignit impreuna cu Isus si nu mai traiesc eu, ci Isus traieste 
in mine – Galateni 2:20 

678.Ce fiu scap de pedeapsa tatalui sau pamantesc? Dar daca nu 
beneficiaza de disciplina, este un fiu nelegitim pentru ca nu este un fiu 

adevarat – Evrei 12:7.8 

679.Inainte sa fiu salvat, rataceam, insa acum sunt supus cuvantului Lui – 
Psalmi 119:67 

680.Isus este cu mine in necaz, El ma elibereaza si imi da onoarea – 
Psalmul 91:15 

681.Daca sunt slabit in ziua necazului, puterea mea este limitata – 
Proverbe 24:10 

682.Daca ne bucuram in suferintele noastre, pentru ca stim ca suferinta 
produce perseverenta, se formeaza perseverenta de carácter si caracterul 

sperantei – Romani 5:3-4 

683.Daca suferim intr-adevar impreuna cu El, v-om avea parte de gloria 
Sa – Romani 8:17 

684.Dupa ce am suferit putin, El insusi ma restaureaza si ma face mai 
puternic mai ferm si mai statornic – 1 Petru 5:10 

685.Datorita dragostei cele mari a lui Isus, nu mai sunt consumat si 
distrus, pentru ca compasiunea Lui nu esueaza niciodata - Plangeri 3:22 



686.Compasiunea si dragostea se inoiesc in fiecare dimineata, mare este 
credinciosia noastra – Plangeri 3:23 

687.Daca ma intorc la cel ce e Atotputernic, eu voi fi restaurat. Daca dau 
afara din mine raul si il arunc departe de mine – Iov 22:23 

688.Splendoarea si maretia sunt inaintea mea, puterea si gloria sunt in 
sanctuarul meu – Psalmul 96:6 

689.Acum ridic si pun in siguranta si in mantuire datorita celui sarac, cel 
care este asuprit si indurerat – Psalmul 12:5 

690.Meditez zi si noapte la Cuvantul Lui asa ca eu prosper si am succes – 
Iosua 1:8 

691.Un sul de aducere aminte a fost scris in prezenta Domnului cu privire 
la toti cei care am crezut, ne-am supus si am onorat Numele Lui – Maleahi 

3:16 

692.Scopul acestei porunci este dragostea, care vine dintr-o inima curata, 
o constiinta buna si o credinta sincera – 1 Timotei 1:5 

693.Daca dusmanul meu este infometat, eu ii voi da mancare sa se sature, 
iar daca ii este sete ii voi da apa sa bea – Proverbe 25:21 

694.Casele si avea sunt o mostenire de la parinti, insa o femeie precauta 
este de la Domnul – Proverbe 19:14 

695.Daca daruiesc saracului, daruiesc Domnului si El ma va rasplati pentru 
ce am daruit – Proverbe 19:17 

696.Toti cei care ma vad, vor stii ca sunt un popor binecuvantat de 
Domnul – Isaia 61:9 

697.Mai bine un om rabdator care isi controleaza comportamentul decat 
unul care stapaneste peste un oras – Proverbe 16:32 

698.Nimic nu ma v-a desparti de dragostea lui Isus – Romani 8:35 



699.Caci mania Domnului este descoperita din cer catre cei care savarsesc 
raul si fac nedreptate, aceia care asupresc adevarul si neprihanirea – 

Romani 1:8 

700.Mania Domnului s-a ridicat impotriva lor, a dat moarte celui mai 
puternic dintre ei si a pus jos tinerii din Israel – Psalmul 78:31 

701.Din cauza unor astfel de lucruri, mania Domnului a venit peste cei 
neascultatori si nesupusi – Efeseni 5:6 

702.Caci toti trebuie sa ajunga in fata scaunului de judecata a Domnului, 
deoarece fiecare trebuie sa primeasca pentru ce a facut in trup, 

indiferent ca sunt bune sau rele – Corinteni 5:10 

703.Daca ne-am judeca noi pe noi insine, nu ar trebuii sa fim judecati – 1 
Corinteni 11:31 

704.Iau in considerare acest lucru: cel care il uita pe Domnul se poate sa 
fie taiat in bucati si sa nu mai aiba cine sa-l salveze – Psalmul 50:22 

705.Si nu-L intristez pe Duhul Sfant al lui Dumnezeu cu care am fost 
sigilat pentru ziua revenirii Lui – Efeseni 4:30 

706.Placerea mea este in legea lui Isus si la Legea Lui meditez zi si noapte 
– Psalmul 1:2 

707.Eu sunt un copac plantat langa curentii de apa care hranesc roadele 
mele in sezo si a carei frunza nu se usuca – Psalmul 1:3 

708.Orice fac eu prosper – Psalmul 1:3 

709.Cei rai nu sunt asa, ei sunt ca pleaca pe care vantui ii indeparteaza – 
Psalmul 1:4 

710.De aceea cei rai nu vor sta la judecata si nici pacatosul in adunarea 
celor neprihaniti – Psalmul 1:5 

711.Caci Domnul cunoaste calea celui neprihanit – Psalmul 1:6 

712.Cel ce sade pe tron rade, ii ironizeaza pe cei rai – Psalmul 2:4 



713.Domnul ii mustra in manie si le inspaimanta in mania Lui – Psalmul 2:5 

714.Mi-am instalat regele in Sion, muntele Cel Sfant – Psalmul 2:6 

715.Eu sunt fiul Sau, astazi am fost nascut – Psalmul 2:7 

716.Cer ca natiuniile sa fie mostenirea noastra, capetele pamantului sa 
fie posesia noastra – Psalmul 2:8 

717.Le v-om conduce cu un topor de fier si le v-om distruge ca pe niste 
bucati de ceramica – Psalmul 2:9 

718.Slujesc Domnului cu teama si ma bucur cu emotie puternica – Psalmul 
2:11 

719.Saruta-ti fiul ca sa nu fie suparat – Psalmul 2:12 

720.Spre Domnul strig cu voce tare si El imi raspunde din Muntele Sau cel 
Sfant – Psalmul 3:4 

721.Sa fie binecuvantarea peste poporul Sau, Mantuirea apartine 
Domnului – Psalmul 3:8 

722.Stiu ca Domnul ma pus deoparte pe mine, pe cel neprihanit si ma 
aude atunci cand il chem – Psalmul 4:3 

723.Sa cante cu strigate de bucurie toti cei ce sunt adapostiti in Isus, 
protectia Lui e peste toti – Psalmul 5:11 

724.Domnul a auzit strigatul meu pentru indurare si El a acceptat 
rugaciunea mea – Psalmul 6:9 

725.Necazul pe care il pregateste cel rau se intoarce asupra lui iar 
violenta se intoarce asupra capului lui – Psalmul 7:16 

726.M-ai pus stapan peste lucrarile maninilor Tale si mi-ai pus totul sub 
picioare – Psalmul 8:6 

727.Toti cei care iti cunosc Numele Tau se incred in Tine pentru ca Tu 
Doamne nu i-ai parasit niciodata – Psalmul 9:10 



728.Domnul nu ignora strigatul celui in nevoie – Psalmul 9:12 

729.Speranta celui sarac nu va pieri – Psalmul 9:18 

730.Domnul vede pe fiii oamenilor, ochii Lui ii examineaza – Psalmul 11:4 

731.O Doamne, Tu ne pastrezi in siguranta si ne protejezi de astfel de 
oameni – Psalmul 12:7 

732.Caci Dumnezeu este cu generatia celor neprihaniti – Psalmul 14:5 

733.Eu il pun intotdeauna pe Domnul inaintea mea, pentru ca este la 
dreapta mea tinandu-ma de mana, de aceea nu ma voi clatina – Psalmul 

16:8 

734.Si eu in neprihanire Il voi vedea fata Domnului, iar cand ma voi trezi, 
voi fi satisfacut vazand infatisarea Lui – Psalmul 17:15 

735.Din templul Sau mi-a auzit vocea – Psalmul 18:6 

736.S-a intins din inaltime si m-a apucat – Psalmul 18:16 

737.Perceptiile Domnului sunt corecte, imi dau bucurie in inima – Psalmul 
19:8 

738.Frica de Domnul este pura si ramane pe vecie – Psalmul 19:9 

739.Fie ca Domnul sa iti raspunda cand esti in primejdie iar Numele 
Dumnezeului lui Iacov sa te protejeze – Psalmul 20:1 

740.Sa-ti trimita ajutor din Lacasul Lui cel sfant – Psalmul 20:2 

741.Multumiri fie lui Dumnezeu pentru darul Lui de nedescris – 2 Corinteni 
9:15 

742.Sunt justificat precum un dar, prin Harul Sau, prin rascumpararea 
care este in Hristos Isus – Romani 3:24 

743.Cum or sa mai scape cei ce ignora o mantuire atat de mareata – Evrei 
2:3 



744.Acum este timpul perfect, acum este ziua salvarii mele – 2 Corinteni 
6:2 

745.Domnul este Cel ce ma ingrijeste, nu voi fi in nevoie – Psalmul 23:1 

746.Ma odihnesc in locuri de belsug – Psalmul 23:2 

747.El ma conduce langa ape linistite – Psalmul 23:2 

748.El imi reface sufletul – Psalmul 23:3 

749.El imi da directia neprihanirii numelui Sau – Psalmul 23:3 

750.Chiar daca voi ajunge in valea umbrelor mortilor, nu ma tem de cel 
rau – Psalmul 23:4 

751.El este cu mine si prin Duhul Lui ma mangaie conducandu-ma – 
Psalmul 23:4 

752.El mi-a uns capul cu untdelemn – Psalmul 23:5 

753.Cu siguranta, bunatatea si dragostea vor fi cu mine in toate zilele 
vietii mele – Psalmul 23:6 

754.Paharul meu da peste el – Psalmul 23:5 

755.Voi locui pentru totdeauna in casa Domnului – Psalmul 23:6 

756.Pamantul este al Domnului si tot ce este pe el, Lumea si toti cei care 
traiesc pe el – Psalmul 24:1 

757.El a fondat-o si a stabilit-o pe apa – Psalmul 24:2 

758.Porti, ridicati-va capetele pentru ca Imparatul gloriei vine – Psalmul 
24:7 

759.Domnul ii indruma pe cei umili in ceea ce este bine si ne invata caile 
Lui – Psalmul 25:9 

760.Toate caile Domnului sunt iubire si credinciosie – Psalmul 25:10 



761.Domnul se increde in mine si in toti cei ce se tem de El si face un 
legamant cunoscut de toti – Psalmul 25:10 

762.Ochii mei sunt indreptati catre Domnul pentru ca imi elibereaza 
piciorul din capcana in care sunt prins – Psalmul 25:15 

763.Integritatea si neprihanirea ma protejeaza pentru ca speranta mea 
este in Domnul – Psalmul 25:21 

764.Domnul este lumina mea si salvarea mea de aceea nu ma tem de 
nimic! Domnul este refugiul vietii mele de aceea nu mi-e frica de nimeni! 

– Psalmul 27:1 

765.Inima mea s-a increzut in Domnul si am fost ajutat – Psalmul 28:7 

766.Domnul este taria tuturor celor ce Il cred si puterea mantuitoare a 
neprihanitului – Psalmul 28:8 

767.Vocea Domnului este puternica, vocea Domnului este cu gravitate si 
cu importanta – Psalmul 29:4 

768.Domnul statea pe tron in timpul potopului, El este incoronat ca rege 
pentru totdeauna – Psalmul 29:10 

769.A strigat catre Domnul si m-a vindecat – Psalmul 30:2 

770.Caci mania Lui dureaza o clipa, insa favorurile Sale dureaza toata 
viata – Psalmul 30:5 

771.Plansul va ramane o noape, insa dimineata vine bucuria – Psalmul 
30:5 

772.Mare este bunatatea Ta pe care a daruit-o acelora care gasesc 
refugiul in Tine - Psalmul 31:19 

773.In adapostul prezentei Sale sunt ascuns de certurile oamenilor – 
Psalmul 31:20 

774.Domnul ma inconjoara cu cantece de eliberare – Psalmul 32:7 



775.Domnul ma instrueste si ma invata in modul in care ar trebui sa umblu 
pe cale – Psalmul 32:8 

776.Pentru poporul Domnului este drept si adevarat, iar El este credincios 
in tot ceea ce face – Psalmul 33:4 

777.Eu si toti cei ce se uita la El, radiaza si fetele lor nu vor fi niciodata 
acoperite de rusine – Psalmul 34:5 

778.Omul sarac a strigat catre Domnul si El l-a auzit si l-a salvat din toate 
necazurile lui – Psalmul 34:6 

779.Neprihanitul poate avea multe necazuri, insa Domnul le indeparteaza 
pe toate – Psalmul 34:19 

780.Acum suflletul meu se bucura in Domnul si se bucura de salvearea 
primita – Psalmul 35:9 

781.Noi sarbatorim belsugul casei Domnului si bem din raul desfatarilor 
Lui – Psalmul 36:8 

782.Caci cu mine este izvorul vietii si lumina care este in mine cei din jur 
o vor vedea – Psalmul 36:9 

783.Mantuirea celor neprihaniti vine de la Domnul, El este cetatea mea in 
vreme de necaz – Psalmul 37:39 

784.Cu totii suntem fii ai lui Dumnezeu prin credinta in Hristos Isus – 
Galateni 3:26 

785.Caci toti cei care sunt botezati in Hristos s-au imbracat cu Hristos – 
Galateni 3:27 

786.Lumea si dorintele ei trec, insa cel ce face voia lui Dumnezeu traieste 
pentru totdeauna – 1 Ioan 2:17 

787.Si acum raman doar astea trei: Credinta, Speranta si Iubirea, insa cea 
mai dintre acestea este Dragostea – 1 Corinteni 13:13 

788.Nu este nimeni care sa se compare cu noi – Psalmul 40:5 



789.Domnul se gandeste la mine – Psalmul 40:17 

790.Omul rau nu are speranta viitoare si lampa celor rai va fi pusa afara – 
Proverbe 24:20 

791.Binecuvantat sunt eu cel ce iau aminte la cei slabi pentru ca Domnul 
imi daruieste in ziua necazului – Psalmul 41:1 

792.Cu siguranta a fost in favoarea mea ca am suferit o asemenea 
amaraciune – Isaia 38:17 

793.Rugaciunea adresata Dumnezeului vietii mele care este cu mine – 
Psalmul 42:8 

794.Noi ne ridicam cand dispretuim viata – Iov 24:22 

795.Trimit lumina si adevarul si le permit sa ma conduca – Psalmul 43:3 

796.Las lumina si adevarul sa ma duca la muntele nostru cel sfant, in locul 
in care locuiesc – Psalmul 43:3 

797.Cu siguranta Dumnezeu nu-l respinge pe cel fara vina si nu intareste 
mainile raufacatorilor – Psalmul 8:20 

798.Speranta mea este frica de Domnul care reprezinta increderea mea si 
integritatea cailor mele - Iov 8:20 

799.Domnul iubeste neprihanirea si uraste rautatea, asadar Dumnezeu m-
a pus deasupra concurentilor mei si ma uns cu uleiul bucuriei – Psalmul 

45:7 

800.Fiii mei vor lua locul tatalui lor si asa vom face printi prin toata tara – 
Psalmul 45:16 

801.Cel ce iubeste inima curata si al carui cuvant este bunavointa, il va 
avea pe rege ca prieten – Proverbe 22:11 

802.Dumnezeu este refugiul si puterea mea – Psalmul 46:1 

803.Domnul este in viata mea de aceea nu voi cadea, Domnul ma ajuta in 
pauza zilei – Psalmul 46:5 



804.Domnul cel Atotputernic este cu mine, Dumnezeul lui Iacov este a 
mea cetate – Psalmul 46:7 

805.Voi invata printre natiuni, voi fi inaltat intre pamanteni – Psalmul 
46:10 

806.Domnul a supus natiunile sub noi, popoarele natiunilor sunt sub 
picioarele noastre – Psalmul 47:3 

807.Dumnezeu sta pe tropul Sau cel sfant – Psalmul 47:8 

808.Caci scuturile pamantului apartin Domnului, El este foarte inaltat – 
Psalmul 47:9 

809.Ceea ce voi lega pe pamant, v-a fi legat si in cer si tot ceea ce voi 
dezlega pe pamant, v-a fi dezlegat si in cer – Matei 18:18 

810.Daca doi se vor pune impreuna pe pamant sa ceara un orice lucru, se 
vaa implini pentru ca Tatal lor este in cer – Matei 18:19 

811.Caci acolo unde doi sau trei se vor aduna in numele Lui, Domnul va fi 
in mijlocul lor – Matei 18:20 

812.Domnul ma va salva, El ma va salva de puterea mortii – Psalmul 49:15 

813.Domnul ma salveaza de falcile necazului si ma conduce intr-un loc 
mare si fara restrictii – Iov 36:16 

814.Daruind multumire este sacrificiul care ma onoreaza si El cu siguranta 
ii va salva pe toti cei ce se supun Lui – Psalmul 50:23 

815.In cer este mare bucurie pentru un singur pacatos care se intoarce de 
la caile sale rele la Dumnezeu, decat pentru 99 de oameni neprihaniti 

care nu au nevoie de pocainta – Luca 15:7 

816.Domnul Isus nu a venit sa cheme la pocainta pe cei neprihaniti, ci pe 
cei pacatosi – Luca 5:32 

817.Dragostea lui Dumnezeu indura continuu – Psalmul 52:1 



818.Voi nadajdui in numele Tau, caci esti binevoitor fata de credinciosii 
Tai – Psalmul 52:9 

819.Cand Domnul restaureaza averile poporului sau, sa-l lasam pe Iacov sa 
se bucure si Israelul sa se bucure – Psalmul 53:6 

820.Dumnezeu ne elibereaza din mana dusmanilor nostri ca noi sa-l putem 
sluji fara frica – Luca 1:74 

821.Muntii si dealurile vor izbucni in strigate de bucurie inaintea Lui si 
toti copacii campului vor batea din palme – Isaia 55:12 

822.In locul tufisului cu spini va creste pinul si in locul maracinului, va 
creste chiparosul – Isaia 55:13 

823.Fara ancheta, El sfarama pe cei puternici si ii infinteaza pe altii in 
locul lor – Mica 7:8 

824.Cat despre mine, ma uit cu speranta catre Domnul, Il astept pe 
Domnul salvatorul meu si El ma va auzi – Mica 7:7 

825.Calatoriile mele sunt in evidenta Ta, lacrimile mele sunt in burduful 
tau si ele sunt in cartea ta – Psalmul 56:8 

826.Mi-ai salvat picioarele de la cadere ca sa pot merge inaintea 
Domnului in lumina celor ce traiesc – Psalmul 56:13 

827.El trimite din cer ajutor si ma salveaza, El face de rusine pe 
prigonitorul meu si trimite iubirea Lui plina de bunatate si adevarul Sau – 

Psalmul 57:3 

828.Dragostea Ta, ajunge pana la cerul Tau si credinciosia Ta atinge norii 
– Psalmul 57:10 

829.Daca sunt insultat din cauza numelui lui Hristos, sunt binecuvantat, 
pentru ca Duhul slavei si al Domnului se odihnestc peste mine – 1 Petru 

4:14 

830.Cei neprihaniti sunt rasplatiti pe pamant – Proverbe 11:31 



831.El face minuni care nu pot fi intelese, minuni care nu pot fi numarate 
– Iov 9:10 

832.Dumnezeul meu, in iubirea Lui ma intareste – Psalmu 59:10 

833.Domnul Dumnezeul meu este cu mine, El este cel viteaza care ma 
salveaza – Tefania 3:17 

834.Acum El da popoarelor buze curate pentru ca toti sa cheme Numele 
Domnului – Tefania 3:9 

835.Mi-a dat o singura inima si o singura cale, ca sa se tem de Domnul in 
tot timpul, spre fericirea mea si a copiilor dupa mine – Ieremia 32:39 

836.Domnul pune frica de Domnul in inima mea, astfel incat nu ma voi 
indeparta sau intoarce de la Domnul – Ieremia 32:40 

837.Cu siguranta voi fi plantat in aceasta tara cu toata inima si cu tot 
sufletul – Ieremia 32:41 

838.Nu prin puteri si nici prin tarie, ci prin Duhul meu – Zaharia 4:6 

839.Mi-ai dat mostenirea celor ce se tem de al Tau Nume – Psalmul 61:5 

840.Ai rupt barele jugului meu si m-ai facut sa ma plimb pe picioarele 
mele – Leveticul 26:13 

841.El ne cunoaste caci avem incredere in El – Naum 1:7 

842.Iti arati puterea Ta minunata impotriva mea – Iov 10:16 

843.Odata ce Dumnezeu a vorbit, de doua ori eu am auzit si aceasta 
putere ii apartine Domnului – Psalmul 62:11 

844.Slava, onoarea si pacea pentru oricine care face bine – Romani 2:10 

845.Caci templul lui Dumnezeu este sacru si eu sunt acel templu – 1 
Corinteni 3:17 

846.Pentru ca El Insusi a suferit cand a fost inspitit, El este capabil sa-i 
ajute pe cei ce sunt ispititi – Evrei 2:18 



847.Acela care este al lui Dumnezeu, aude cuvintele Lui Dumnezeu – Ioan 
8:47 

848.Onorez pe Domnul cu bogatia mea si atunci hambarele mele vor fi 
pline de dau peste ele – Proverbe 3:9,10 

849.Ea va da nastere unui fiu si tu trebuie sa-i dai numele de Isus pentru 
ca el va purta poporului Sau pacatele lor – Matei 1:21 

850.Ma smeresc sub mana cea puternica a lui Dumnezeu, El ma va inalta 
la momentul potrivit – 1 Petru 5:6 

851.Domnul disciplineaza pe cei pe care ii iubeste si El pedepseste pe toti 
cei pe care i-a acceptat ca si fii – Evrei 12:6 

852.Caci pamantul va fi plin de cunoastinta Domnului ca apele care 
acopera adancul marii – Isaia 11:9 

853.Eu sunt inaltat de pe pamant si voi atrage pe toti oamenii la mine – 
Ioan 12:32 

854.Multi care vor fi cei dintai, vor fi cei de pe urma, la fel cum multi 
care vor fi cei de pe urma, vor fi cei dintai – Matei 19:30 

855.Cel neprihanit va straluci ca soarele in Imparatia Tatalui lor, Cel care 
are urechi, sa auda! – Matei 13:43 

856.Dumnezeu ne-a dat viata vesnica si aceasta viata este in Fiul Sau – 
Ioan 5:11 

857.Ori de cate ori o persoana se intoarce catre Domnul, valul este 
indepartat – 2 Corinteni 3:16 

858.Eu va voi primi, Eu voi fi Tatal vostru, iar voi veti fi fiii si fiicele mele, 
zice Cel Atotputernic – 2 Corinteni 6:18 

859.Dumnezeu m-a ales de la inceput pentru mantuire prin lucrarea de 
sfintire a Duhului si prin credinta in adevar – 2 Tesaloniceni 2:13 



860.Toate duhurile sunt trimise sa ne ofere servicii tuturor celor ce 
mostenim mantuirea – Evrei 1:14 

861.Domnul nu dispretuieste pe cei ce sunt intamnitati/prizoniei – 
Psalmul 69:33 

862.Dar acum, in Hristos Isus, eu care odinioara eram departe, am fost 
readus langa prin sangele lui Hristos – Efeseni 2:13 

863.Cine ma va marturisii inaintea oamenilor, si Eu il voi marturisi 
inaintea Tatalui meu din cer – Matei 10:32 

864.Isus s-a dat pe Sine pentru pacatele noastre pentru a ne salva de 
actuala epoca rautacioasa, conform vointei Dumnezeului nostru si Tata – 

Galateni 1:4 

865.Desi omul nostru exterior se deterioreaza, omul cel din interior se 
reinoieste zi de zi – 2 Corinteni 4:16 

866.Asa cum Dumnezeu nu si-a crutat propriul Fiu, ci la dat pentru noi 
toti, tot asa ne daruieste, impreuna cu El, toate lucrurile - Romani 8:32 

867.Isus a devenit pentru mine Intelepciunea de la Dumnezeu, dreptate, 
sfintire si rascumparare – 1 Corinteni 1:30 

868.In Numele lui Isus, fiecare genunchi se pleaca in ceruri, jos pe 
pamant si sub pamant – Filieni 2:9 

869.Caci Domnul Insusi se va cobori din cer, cu un zgomot puternic, cu 
vocea arhanghelului si cu apelul trambitelor lui Dumnezeu si cei morti vor 

invia primii – 1 Tesaloniceni 4:16 

870.El isi are furca in mana ca sa curete aria si sa-si adune graul in 
hambarul Lui, insa pleava o va arde intr-un foc care nu se stinge – Luca 

3:17 

871.Primesc Pacea Domnului pentru ca nu Mi-a dat-o asa cum o da lumea 
– Ioan 14:7 



872.Cei rai vor merge in pedeapsa vesnica, iar cei drepti vor avea viata 
vesnica - Mat 25:46 

873.El care este binecuvantat, imi va descoperi totul la vremea potrivita - 
1 Tim 6:15 

874.El este singurul Suveran, Imparatul imparatilor si Domnul domnilor - 1 
Tim 6:15 

875.El este singurul care are nemurirea si care locuieste intr-o lumina de 
care nimeni nu se poate apropia - 1 Tim 6:16 

876.Orice vale va fi umpluta si orice munte si deal va fi smerit - Luca 3:5 

877.Drumurile strambe vor fi indreptate, iar locurile denivelate vor fi 
netezite - Luca 3:5 

878.Eu voi vedea mantuirea lui Dumnezeu - Luca3:6 

879.Daca renunt la lucrurile pamantesti voi primi viata vesnica - Marcu 
10:29,30 

880.Cuvantul lui Dumnezeu este viu si lucrator, mai ascutit decat orice 
sabie cu doua taisuri; patrunde pana desparte sufletul si duhul, 

incheieturile si maduva si judeca gandurile si intentiile inimii - Evrei 4:12 

881.Eu nu sunt ascuns de El, ci sunt gol si descoperit ochilor Lui, inaintea 
Caruia trebuie sa dau socoteala - Evrei 4:13 

882.Daca tin la viata mea, o voi pierde, dar daca imi voi ceda viata Lui, o 
voi gasi de fapt - Matei 10:39 

883.Umblu in Duh si nu implinesc nicidecum pofta firii - Galateni 5:16 

884.Sunt al lui Isus si mi-am rastignit firea impreuna cu pacatele si poftele 
ei - Galateni 5:24 

885.Putina drojdie face sa creasca tot aluatul - Galateni 5:9 

886.El va transforma trupul meu asemenea trupului slavei Lui, prin 
lucrarea puterii Sale de a-si supune toate lucrurile - Filipeni 3:21 



887.Am rascumpararea prin sangele Lui, iertarea pacatelor, dupa bogatia 
harului Sau - Efeseni 1:7 

888.Daca imi marturisesc pacatele, El este credincios si drept sa mi le 
ierte si sa ma curateasca de acestea - 1 Ioan 1:9 

889.Voi chema numele Domnului si voi fi mantuit - Faptele Ap 2:21 

890.El s-a dat pe Sine insusi pentru mine, ca sa ma rascumpere din orice 
pacat si sa-si pregateasca un popor, care sa fie doar al Lui, in de 

nerabdare sa indeplineasca fapte bune - Titus 2:14 

891.Este un singur Dumnezeu si un singur Mijlocitor intre Dumnezeu si 
mine: Isus - 1 Timotei 2:5 

892.Evanghelia Imparatiei va fi declarata peste intreaga omenire, ca o 
marturie pentru toate neamurile. Si atunci va veni sfarsitul - Matei 24:14 

893.El, Domnul, vorbeste, iar Cuvantul pe care il spune se implineste fara 
intarziere - Ezechiel 12:25 

894.Eu, cel care cred in Isus, am viata vesnica, dar cel ce nu asculta de 
Isus nu va vedea viata, pentru ca mania lui Dumnezeu ramane peste el - 

Ioan 3:36 

895.Daca incalc una din cele mai mici din porunci si ii invat si pe altii sa 
faca la fel, voi fi numit „cel mai mic” in Imparatia Cerurilor - Matei 5:19 

896.Daca implinesc si ii invat si pe altii aceste porunci, voi fi numit 
„mare” in Imparatia Cerurilor - Matei 5:19 

897.Daca seman in firea mea, voi secera din firea mea putrezirea, dar 
daca rămân in Duhul, voi secera din Duhul viata vesnica - Galateni 6:8 

898.Pasarile cerului nu seamana, nici nu secera si nici nu aduna in 
hambare si totusi Tatal le hraneste. Nu sunt eu cu mult mai pretios decat 

ele? - Matei 6:26 

899.Pe aceia la care a venit Cuvantul lui Dumnezeu, El i-a numit 
dumnezei - Ioan 10:35 



900.Viata mea nu consta in bogatia avutiilor mele - Luca 12:15 

901.Cei nedrepti nu vor mosteni Imparatia lui Dumnezeu - 1 Cor 6:9 

902.Binecuvantat sunt eu, cel care pazeste Cuvantul lui Dumnezeu din 
cartea aceasta - Apocalipsa 22:7 

903.El este painea vietii. Eu, care merg si cred in El nu voi flamanzi si nu 
voi inseta niciodata - Ioan 6:35 

904.Binecuvantat sunt eu, cel care nu ma supar in Domnul (pe) - Matei 
11:6 

905.Sunt semanat in pamantul bun, aud si inteleg Cuvantul si aduc rod - 
Matei 13:23 

906.Daca pacatuiesc, incalc legea, caci pacatul este faradelege - 1 Ioan 
3:4 

907.El a venit ca sa indeparteze pacatul, iar in El nu este pacat - 1 Ioan 
3:5 

908.Daca raman in El nu traiesc in pacat pentru ca oricine traieste in 
pacat nu L-a vazut, nici nu L-a cunoscut - Ioan 3:6 

909.Trupul meu este templul Duhului Sfant, care este in mine, pe care-l 
am de la Dumnezeu. Eu nu sunt al meu - 1 Corinteni 6:19 

910.Mantuirea Lui este aproape de mine, cel cu frica de El - Psalmi 85:9 

911.Eu sunt o semintie aleasa, un neam sfant, care apartine Lui, ca sa 
vestesc faptele marete ale Lui, cel care m-a chemat din intuneric la 

lumina Sa minunata - 1 Petru 2:9 

912.Piatra pe care au respins-o zidarii, a devenit piatra de capatai - 1 
Petru 2:7 

913.Acum nu mai sunt strain sau de alt neam pentru ca sunt locuitor al 
casei lui Dumnezeu, impreuna cu sfintii - Efeseni 2:19 



914.Eu stralucesc ca o lumina in lume, pastrand viu Cuvantul vietii - 
Filipeni 2:15,16 

915.Toate lucrure descoperite de lumina, se vor vedea pentru ca orice 
este descoperit este lumina - Efeseni 5:13,14 

916.El s-a dat pe Sine Insusi ca rascumparare pentru mine - 1Timotei 2:6 

917.Domnul rascumpara sufletul meu. Daca ma adapostesc in El nu voi fi 
pedepsit - Psalmi 34:22 

918.Voia Tatalui meu este sa Il vad, sa cred in El si sa am viata vesnica - 
Ioan 6:40 

919.Am viata vesnica pentru ca mananc trupul Lui si beau sangele Lui, iar 
El ma va invia in ziua cea din urma - Ioan 6:54 

920.El ramane in mine, iar eu raman in El pentru ca mananc trupul Lui si 
beau sangele Lui - Ioan 6:56 

921.Cand trambita va suna, cei morti vor fi inviati ca nemuritori, iar eu 
voi fi schimbat - 1 Cor 15:52 

922.Ceea ce este supus putrezirii se va imbraca in neputrezire, iar ceea 
ce este muritor se va imbraca in nemurire - 1 Cor 15:53 

923.Suferintele din vremea de acum nu sunt vrednice sa fie puse alaturi 
de slava viitoare, care urmeaza sa-mi fie descoperita - Romani 8:18 

924.Voi fi urat de toti din cauza Numelui Lui, dar nici un fir de par din cap 
nu mi se va pierde - Luca 21:17,18 

925.Dumnezeu I-a pus toate lucrurile sub picioare si l-a facut cap peste 
toate lucrurile pentru mine - Efes 1:22 

926.Eu sunt trupul Lui, plinatatea Celui care umple totul in toti - Efes 
1:23 

927.Fara indoiala, mare este taina credintei - Timotei 3:16 

928.Dumnezeu ma asculta pe mine, cel ce face voia Lui - Ioan 9:31 



929.Inving lumea pentru ca sunt nascut din Dumnezeu - 1 Ioan 5:4 

930.Rodul luminii sta in orice bunatate, dreptate si adevar - Efes 5:9 

931.Daca pazesc cuvantul Lui, in veci nu voi vedea moartea - Ioan 8:51 

932.De ceea ce sunt invins, de aceea sunt si inrobit - 2 Petru 2:19 

933.Pacatul nu domneste asupra mea pentru ca nu sunt sub lege, ci sub 
har - Romani 6:14 

934.Cuvantul lui Dumnezeu ramane in mine si inving raul - 1 Ioan 2:14 

935.Domnul ma scapa de orice lucru rau si ma mantuieste pentru 
Imparatia Lui cereasca - 12 Timotei 4:18 

936.Asa cum suferintele lui Cristos sunt din plin in mine, tot asa, prin El 
am parte de bogatie si mangaiere - 2 Cor 1:5 

937.Ii voi vedea fata, iar Numele Lui va fi pe fruntea mea - Apocalipsa 
22:4 

938.El a purtat pacatele mele in trupul Lui, pe cruce pentru ca eu, murind 
fata de pacate, sa traiesc in credinta - 1 Petru 2:24 

939.Sunt vindecat prin ranile Lui. 1 Petru 2:25 

940.Nu mai sunt ratacit pentru ca m-am intors la tatal meu. 1 Petru 2:25 

941.Acum suntem poporul lui si ni se arata mila. 1 Petru 2:10 

942.El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Lui. Psalmi 95:7 

943.Este lasata pentru poporul lui Dumnezeu o odihna de Sabat. Evrei 4:9 

944.Darurile si chemarea lui Dumnezeu sunt fara regret. Romani 11:29 

945.Imi arunc painea pe ape, caci dupa multe zile o voi gasi iarasi. 
Eclesiastul 11:1 

946.Binecuvantat sunt eu, cel care seamana de-a lungul oricarei ape, Care 
las boul si magarul sa pasca liberi. Isaia 32:20 



947.Domnul, Dumnezeul meu este cu mine ca sa ma ajute si sa poarte 
bataliile in locul meu. 2 Cronici 32:8 

948.Devin tot mai puternic pentru ca Domnul Ostirilor este cu mine. 2 
Samuel 5:10 

949.Binecuvantat sunt eu, cel care veghez zilnic la portile Tale si care 
pazesc stalpii usilor Tale. 8:34 

950.El intinde nordul deasupra golului si atarna pamantul pe nimic. Iov 
26:7 

951.El ma cheama, ma binecuvanteaza si ma inmulteste. Isaia 51:2 

952.El are mila de mine si zdrobeste sub talpi pacatele mele. El arunca in 
adancime toate pacatele mele. Mica 7:19 

953.Daca pacatuiesc sunt sclav al pacatului. Ioan 8:34 

954.Trupul meu nu este pentru curvie, ci este pentrul Domnul, iar Domnul 
pentru trup. 1 Corinteni 6:13 

955.Pentru ca m-a ales dinainte, m-a si chemat, m-a indreptatit si m-a 
glorificat. Romani 8:30 

956.Eu, cel care m-am imbaiat nu este nevoie sa-mi spal decat picioarele, 
dar sunt curat in intregime. Ioan 13:10 

957.El face din judecata o funie pe masura si din dreptate un fir de 
plumb. Isaia 28:17 

958.Legamantul meu cu moartea va fi anulat, iar înțelegerea mea cu 
Locuinta Mortilor va cadea. Isaia 28:18 

959.Dumnezeul sperantei ma umple de toata bucuria si pacea, in timp ce 
cred in El, ca sa am speranta din belsug, prin puterea Duhului Sfant. 

Romani 15:13 

960.El se indura de mine cu o dragoste vesnica. Isaia 54:8 



961.Dumnezeu revarsa inspre mine orice har, pentru ca, avand 
intotdeauna suficient in toate, sa las sa se reverse din mine orice fapta 

buna. 2 Corinteni 9:8 

962.Dumnezeu nu ma cheama la necuratie, ci la sfintenie. 1 Tesaloniceni 
4:7 

963.Insusi Dumnezeul pacii ma sfinteste in toate. 1 Tes 5:23 

964.Duhul, sufletul si trupul meu imi sunt pastrate intregi, fara vina pana 
la venirea Domnului meu Isus Cristos. 1 Tes 5:23 

965.Imi primesc rasplata dupa osteneala mea. 1 Corinteni 3:8 

966.El ma disciplineaza spre folosul meu, ca sa am parte de sfintenia Lui. 
Evrei 12:10 

967.Voi fi persecutat din cauza ca traiesc o viata evlavioasa in Cristos. 2 
Timotei 3:12 

968.In corturile celor drepti se afla strigate de bucurie si de mantuire. 
Psalmi 118:15 

969.Pe mine, cel flamand, ma satura cu bunatati, iar pe cei bogati ii da 
afara cu mainile goale. Luca 1:53 

970.Domnul imi face deptate si judecata cand sunt asuprit. Psalmi 103:6 

971.El nu se cearta si nu tine manie pe vecie. Psalmi 103:9 

972.Cum este de departe rasaritul de apus, tot asa El indeparteaza 
pacatele de la mine. Psalmi 103:12 

973.Pentru toate exista o vreme si orice lucru de sub ceruri isi are timpul 
sau. Eclesiastul 3:1 

974.El face toate lucrurile bune la timpul lor. Eclesiastul 3:11 

975.Tot ceea ce face Dumnezeu, dureaza vesnic. Ecles 3:14 



976.Dumnezeu il va judeca atat pe cel drept cat si pe cel nedrept. Ecles 
3:17 

977.Funia impletita in trei nu este rupta usor. Ecles 4:12 

978.Doi obtin o plata mai buna pentru munca lor. Ecles 4:9 

979.Mai mult pretuieste un nume bun, decat uleiul bun si ziua mortii, 
decat ziua nasterii. Ecles 7:1 

980.Cine va aduce vreo acuzatie impotriva mea, alesul lui Dumnezeu? 
Dumnezeu este Cel care ma indreptateste. Romani 8:33 

981.Daca voi scoate sabia, de sabie voi pieri. Matei 26:52 

982.Descoperirea cuvintelor lui imi aduce lumina si imi da pricepere. 
Psalmi 119:130 

983.Putina nebunie copleseste intelepciunea si onoarea. Ecles 10:1 

984.La castig voi ajunge prin intelepciune. Ecles 10:10 

985.Eu, cel duhovnicesc judec toate lucrurile, dar nu voi fi judecat de 
nimeni. 1 Corinteni 2:15 

986.Suflarea mea este o candela a Domnului, care cerceteaza toate 
partile fiintei. Prov 20:27 

987.Eu, cel ce il iubesc pe Domnul, urasc raul! El imi pazeste sufletul. 
Psalmi 97:10 

988.El pazeste cararile judecatii si imi protejeaza calea. Prov 2:8 

989.El imi pazeste pasii. 1 Samuel 2:9 

990.Voi implini judecata scrisa. Aceast este o cinste pentru mine; 
proslavirea lui Dumnezeu va fi in gura mea si sabia cu doua taisuri in mana 

mea. Psalmi 149:9,6 

991.Voi salta de veselie in slava si voi striga de bucurie in asternuturile 
mele. Ps 149:5 



992.Tarana se va intoarce in pamant, de unde a fost luata, iar suflarea se 
va intoarce la Dumnezeu, Cel care a dat-o. Ecles 12:7 

993.Pretioasa este in ochii Domnului moartea mea, a credinciosului Sau. 
Ps 116:15 

994.Dumnezeu va aduce la judecata fiecare lucrare, tot ce este ascuns, 
fie bine, fie rau. Ecles 12:14 

995.Daca nu fac ce este bine, pacatul pandeste la usa. Dorinta lui este 
impotriva mea, dar eu o sa-l stapanesc. Geneza 4:7 

996.Ma adapostesc in El, voi mosteni tara si voi stapani muntele Lui cel 
sfant. Isaia 57:13 

997.Stau temator in fata Lui si imi este bine. Ecles 8:12 

998.El stie faptele mele, dragostea credinta, slujirea si rabdarea me. 
Apocalipsa 2:19 

 

 


