
Cînd nu eram decît un 
plod fãrã chip, ochii 
Tãi mã vedeau; și în 
cartea Ta erau scrise 
toate zilele cari-mi 
erau rînduite, mai 
înainte de a fi fost 

vreuna din ele. . 
 Psalmul 139:16  

 

Întãriți-vã și 

îmbãrbãtați-vã! Nu 
vã temeți și nu vã 

înspãimîntați de ei, 
cãci Domnul, 

Dumnezeul tãu, va 
merge El însuș cu 

tine, nu te va pãrãsi 
și nu te va lãsa”.  

      Deuteronomul 31:6  

Nu te teme de nimic, cãci 
Eu te izbãvesc, te chem 
pe nume: ești al Meu.” 

 Dacã vei trece prin ape, Eu 
voi fi cu tine; și rîurile 
nu te vor îneca; dacã 
vei merge prin foc, nu 

te va arde, și flacãra nu 
te va aprinde. 

 
Isaia 43:1b-2 

 
       Nu te teme, cãci Eu sînt cu 

tine; nu te uita cu îngrijorare, 

cãci Eu sînt Dumnezeul tãu; 

Eu te întãresc, tot Eu îți vin în 

ajutor. Eu te sprijinesc cu 

dreapta Mea biruitoare.  

 
Isaia 41:10  

 „Domnul mi Se aratã de 

departe: „Te iubesc 

cu o iubire vecinicã; 

deaceea îți pãstrez 

bunãtatea Mea!  

 Te voi așeza din nou, și 

vei fi așezatã din nou, 

fecioara lui Israel! 

Ieremia 31:3-4a  

 

dacã  
vei merge prin 

foc, nu te va 
arde, și flacãra 

nu te va 



 
      De aceea, pentrucã ai 

preț în ochii Mei, 

pentrucã ești prețuit și 

te iubesc,  

       Nu te teme de nimic, 

cãci Eu sînt cu tine,  

 
Isaia43:4a,5a  

 

Pot totul în 
Hristos, 
care mã 
întãreste.  

Filipeni 4:13 

       Cãci Eu sînt  

Domnul, Dumnezeul 

tãu, care te iau de 

mîna dreaptã si-ti 

zic: „Nu te teme de 

nimic, Eu îti vin în 

ajutor!  

Isaia 41:13  

 

      Eu, Domnul,       

Te-am chemat ca 

sã dai mîntuire, și 

Te voi lua de 

mînã, 

Isaia 42:6a  

    Celce v-a 

chemat     

este credin-

cios, si va 

face lucrul 

acesta.  
1 Tesaloniceni 5:24  

 
   Și acolo mîna Ta 

mã va cãlãuzi, și 
dreapta Ta mã va 
apuca.  

. 
Psalmul 139:10  


