
1 Cronici 16:34 

Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, 

căci îndurarea Lui ţine în veac!   

 

1 Cronici 28:20  

David a zis fiului său Solomon: 

„Întăreşte-te, îmbărbătează-te şi 

lucrează; nu te teme şi nu te 

înspăimânta. Căci Domnul 

Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu 

tine. El nu te va lăsa, nici nu te va 

părăsi până se va isprăvi toată 

lucrarea pentru slujba Casei 

Domnului.   

 

1 Corinteni 1:27-28  

Dar Dumnezeu a ales lucrurile 

nebune ale lumii, ca să facă de 

ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu 

a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să 

facă de ruşine pe cele tari. Şi 

Dumnezeu a ales lucrurile josnice 

ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba 

încă lucrurile care nu sunt, ca să 

nimicească pe cele ce sunt,   

 

1 Corinteni 10:13 

Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi 

fost potrivită cu puterea omenească. 

Şi Dumnezeu, care este credincios, 

nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste 

puterile voastre, ci, împreună cu 

ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi 

din ea, ca s-o puteţi răbda.   

 

1 Corinteni 10:31  

Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că 

faceţi altceva, să faceţi totul pentru 

slava lui Dumnezeu. 

 

1 Corinteni 12:31 

Umblaţi dar după darurile cele mai 

bune. Şi vă voi arăta o cale nespus 

mai bună.   

 

1 Corinteni 13:13  

Acum dar rămân acestea trei: 

credinţa, nădejdea şi dragostea, dar 

cea mai mare dintre ele este 

dragostea.   

 

1 Petru 5:6  

Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui 

Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, 

El să vă înalţe.     

 

1 Ioan 2:15 

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din 

lume. Dacă iubeşte cineva lumea, 

dragostea Tatălui nu este în El.   

1 Corinteni 13:4-7  

Dragostea este îndelung răbdătoare, 

este plină de bunătate, dragostea nu 

pizmuieşte, dragostea nu se laudă, 

nu se umflă de mândrie, nu se 

poartă necuviincios, nu caută folosul 

său, nu se mânie, nu se gândeşte la 

rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se 

bucură de adevăr, acoperă totul, 

crede totul, nădăjduieşte totul, suferă 

totul.   

 

1 Corinteni 15:58  

De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, 

neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul 

Domnului, căci ştiţi că osteneala 

voastră în Domnul nu este 

zadarnică.   

 

1 Corinteni 16:13-14 

Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi 

oameni, întăriţi-vă!  Tot ce faceţi să 

fie făcut cu dragoste!   

 

1 Corinteni 2:9  

Dar, după cum este scris: „Lucruri pe 

care ochiul nu le-a văzut, urechea nu 

le-a auzit şi la inima omului nu s-au 

suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a 

pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L 

iubesc”.   

 

1 Corinteni 6:20  

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. 

Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul 

şi în duhul vostru, care sunt ale lui 

Dumnezeu.   

 

1 Ioan 3:21-22 

Preaiubiţilor, dacă nu ne osândeşte 

inima noastră, avem îndrăzneală la 

Dumnezeu.  Şi, orice vom cere, vom 

căpăta de la El, fiindcă păzim 

poruncile Lui şi facem ce este plăcut 

înaintea Lui.   

 

1 Ioan 4:16  

Şi noi am cunoscut şi am crezut 

dragostea pe care o are Dumnezeu 

faţă de noi. Dumnezeu este dragoste 

şi cine rămâne în dragoste rămâne 

în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne 

în el.   

 

1 Ioan 4:18  

 În dragoste nu este frică, ci 

dragostea desăvârşită izgoneşte 

frica, pentru că frica are cu ea 

pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns 

desăvârşit în dragoste.   

1 Ioan 4:7  

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; 

căci dragostea este de la Dumnezeu. 

Şi oricine iubeşte este născut din 

Dumnezeu şi cunoaşte pe 

Dumnezeu.   

 

1 Ioan 5:14-15 

 Îndrăzneala pe care o avem la El 

este că, dacă cerem ceva după voia 

Lui, ne ascultă.  Şi, dacă ştim că ne 

ascultă orice i-am cere, ştim că 

suntem stăpâni pe lucrurile pe care I 

le-am cerut.   

 

1 Ioan 5:4  

pentru că oricine este născut din 

Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea 

ce câştigă biruinţă asupra lumii este 

credinţa noastră.  

 

1 Petru 1:3-5  

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl 

Domnului nostru Isus Hristos, care, 

după îndurarea Sa cea mare, ne-a 

născut din nou, prin învierea lui Isus 

Hristos din morţi, la o nădejde vie şi 

la o moştenire nestricăcioasă şi 

neîntinată şi care nu se poate veşteji, 

păstrată în ceruri pentru voi.  Voi 

sunteţi păziţi de puterea lui 

Dumnezeu prin credinţă pentru 

mântuirea gata să fie descoperită în 

vremurile de apoi!   

 

1 Petru 1:6-7 

În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că 

acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi 

pentru puţină vreme prin felurite 

încercări, pentru ca încercarea 

credinţei voastre, cu mult mai 

scumpă decât aurul care piere şi 

care totuşi este încercat prin foc, să 

aibă ca urmare lauda, slava şi 

cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,   

 

1 Petru 1:8-9  

pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, 

credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă 

bucuraţi cu o bucurie negrăită şi 

strălucită, pentru că veţi dobândi, ca 

sfârşit al credinţei voastre, mântuirea 

sufletelor voastre.   

 

1 Petru 3:15  

Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos 

ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să 

răspundeţi oricui vă cere socoteală 

de nădejdea care este în voi, dar cu 

blândeţe şi teamă,  



1 Petru 2:12  

Să aveţi o purtare bună în mijlocul 

neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă 

vorbesc de rău ca pe nişte făcători 

de rele, prin faptele voastre bune pe 

care le văd, să slăvească pe 

Dumnezeu în ziua cercetării.   

 

1 Petru 2:9  

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 

preoţie împărătească, un neam 

sfânt, un popor pe care Dumnezeu 

Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să 

vestiţi puterile minunate ale Celui ce 

v-a chemat din întuneric la lumina Sa 

minunată;   

 

1 Petru 3:3-4 

Podoaba voastră să nu fie podoaba 

de afară, care stă în împletitura 

părului, în purtarea de scule de aur 

sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie 

omul ascuns al inimii, în curăţia 

nepieritoare a unui duh blând şi 

liniştit, care este de mare preţ 

înaintea lui Dumnezeu.   

 

1 Petru 4:10  

Ca nişte buni ispravnici ai harului 

felurit al lui Dumnezeu, fiecare din 

voi să slujească altora după darul pe 

care l-a primit.   

 

1 Petru 4:11  

Dacă vorbeşte cineva, să vorbească 

cuvintele lui Dumnezeu. Dacă 

slujeşte cineva, să slujească după 

puterea pe care i-o dă Dumnezeu, 

pentru ca în toate lucrurile să fie 

slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, 

ale căruia sunt slava şi puterea în 

vecii vecilor! Amin.  

  

1 Petru 4:7  

Sfârşitul tuturor lucrurilor este 

aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi 

în vederea rugăciunii. 

 

1 Petru 5:10  

Dumnezeul oricărui har, care v-a 

chemat în Hristos Isus la slava Sa 

veşnică, după ce veţi suferi puţină 

vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, 

vă va da putere şi vă va face 

neclintiţi.   

 

1 Petru 5:7  

Şi aruncaţi asupra Lui toate 

îngrijorările voastre, căci El Însuşi 

îngrijeşte de voi.   

1 Petru 5:8-9  

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că 

potrivnicul vostru, diavolul, dă 

târcoale ca un leu care răcneşte şi 

caută pe cine să înghită.  Împotriviţi-

vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii 

voştri în lume trec prin aceleaşi 

suferinţe ca voi.   

 

1 Tesaloniceni 3:13 

ca să vi se întărească inimile şi să fie 

fără prihană în sfinţenie înaintea lui 

Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea 

Domnului nostru Isus Hristos 

împreună cu toţi sfinţii Săi. 

 

1 Tesaloniceni 5:11  

De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă 

unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. 

 

              1 Tesaloniceni 5:16-18 

Bucuraţi-vă întotdeauna.  Rugaţi-vă 

neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu 

pentru toate lucrurile, căci aceasta 

este voia lui Dumnezeu, în Hristos 

Isus, cu privire la voi.   

 

1 Tesaloniceni 5:23 

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El 

Însuşi pe deplin şi duhul vostru, 

sufletul vostru şi trupul vostru să fie 

păzite întregi, fără prihană la venirea 

Domnului nostru Isus Hristos.   

 

1 Timotei 1:5  

Ţinta poruncii este dragostea, care 

vine dintr-o inimă curată, dintr-un 

cuget bun şi dintr-o credinţă 

neprefăcută. 

 

1 Timotei 2:1 

Vă îndemn dar, înainte de toate, să 

faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, 

mulţumiri pentru toţi oamenii,   

 

1 Timotei 4:12 

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască 

tinereţea, ci fii o pildă pentru 

credincioşi: în vorbire, în purtare, în 

dragoste, în credinţă, în curăţie.   

 

1 Timotei 6:11  

 Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de 

aceste lucruri şi caută neprihănirea, 

evlavia, credinţa, dragostea, 

răbdarea, blândeţea.   

 

2 Samuel 22:20  

 El m-a scos la loc larg.  El m-a 

mântuit, pentru că mă iubeşte.   

1 Timotei 6:12 

 Luptă-te lupta cea bună a credinţei, 

apucă viaţa veşnică la care ai fost 

chemat, şi pentru care ai făcut acea 

frumoasă mărturisire înaintea multor 

martori.   

 

1 Timotei 6:18-19  

 Îndeamnă-i să facă bine, să fie 

bogaţi în fapte bune, să fie darnici, 

gata să simtă împreună cu alţii, aşa 

ca să-şi strângă pentru vremea 

viitoare drept comoară o bună 

temelie pentru ca să apuce 

adevărata viaţă.   

 

2 Cronici 15:7  

 voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă 

slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.”   

 

2 Cronici 32:7-8  

 „Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă. Nu vă 

temeţi şi nu vă înspăimântaţi înaintea 

împăratul Asiriei şi înaintea întregii 

mulţimi care este cu el, căci cu noi 

sunt mai mulţi decât cu el.  Cu el 

este un braţ de carne, dar cu noi 

este Domnul, Dumnezeul nostru, 

care ne va ajuta şi va lupta pentru 

noi.” Poporul a avut încredere în 

cuvintele lui Ezechia, împăratul lui 

Iuda.   

 

2 Cronici 7:14  

dacă poporul Meu, peste care este 

chemat Numele Meu, se va smeri, se 

va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se 

va abate de la căile lui rele, îl voi 

asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul 

şi-i voi tămădui ţara.   

 

 

2 Corinteni 1:20  

 În adevăr, făgăduinţele lui 

Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în 

El sunt „Da”; de aceea şi „Amin” pe 

care-l spunem noi, prin El, este spre 

slava lui Dumnezeu.   

 

2 Corinteni 1:3-4  

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl 

Domnului nostru Isus Hristos, 

Părintele îndurărilor şi Dumnezeul 

oricărei mângâieri, care ne mângâie 

în toate necazurile noastre, pentru 

ca, prin mângâierea cu care noi 

înşine suntem mângâiaţi de 

Dumnezeu, să putem mângâia pe 

cei ce se află în vreun necaz!   



2 Corinteni 12:10  

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, 

în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în 

strâmtorări pentru Hristos, căci, când 

sunt slab, atunci sunt tare.   

 

2 Corinteni 12:9  

Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de 

ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune 

este făcută desăvârşită”. Deci mă voi 

lăuda mult mai bucuros cu 

slăbiciunile mele, pentru ca puterea 

lui Hristos să rămână în mine.   

 

2 Corinteni 2:14  

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, 

care ne poartă totdeauna cu carul 

Lui de biruinţă în Hristos şi care 

răspândeşte prin noi în orice loc 

mireasma cunoştinţei Lui.   

 

2 Corinteni 4:17  

Căci întristările noastre uşoare de o 

clipă lucrează pentru noi tot mai mult 

o greutate veşnică de slavă.  

 

2 Corinteni 4:18 

 Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile 

care se văd, ci la cele ce nu se văd, 

căci lucrurile care se văd sunt 

trecătoare, pe când cele ce nu se 

văd sunt veşnice.   

 

2 Corinteni 5:17  

Căci, dacă este cineva în Hristos, 

este o făptură nouă. Cele vechi s-au 

dus, iată că toate lucrurile s-au făcut 

noi.   

 

2 Samuel 22:4  

Eu chem pe Domnul cel vrednic de 

laudă şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei 

 

2 Ioan 1:8  

Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul 

muncii voastre, ci să primiţi o 

răsplată deplină.   

 

2 Petru 1:5-7 

 De aceea, daţi-vă şi voi toate 

silinţele ca să uniţi cu credinţa 

voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; 

cu cunoştinţa, înfrânarea; cu 

înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, 

evlavia; cu evlavia, dragostea de 

fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de 

oameni.   

 

 

 

2 Samuel 22:29  

Da, Tu eşti lumina mea, Doamne!  

Domnul luminează întunericul meu.   

 

2 Petru 3:14  

De aceea, preaiubiţilor, fiindcă 

aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi 

găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără 

vină şi în pace.   

 

2 Petru 3:9  

Domnul nu întârzie în împlinirea 

făgăduinţei Lui cum cred unii, ci are 

o îndelungă răbdare pentru voi şi 

doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi 

să vină la pocăinţă.   

 

2 Samuel 22:2-3  

El a zis: „Domnul este stânca mea, 

cetăţuia mea, Izbăvitorul meu.  

Dumnezeu este stânca mea la care 

găsesc un adăpost, scutul meu şi 

puterea care mă mântuieşte, turnul 

meu cel înalt şi scăparea mea.  

Mântuitorule, Tu mă scapi de silnicie!   

 

2 Samuel 22:31  

Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, 

Cuvântul Domnului este curăţit; El 

este un scut pentru toţi cei ce caută 

adăpost în El.   

 

2 Samuel 22:33  

Dumnezeu este cetăţuia mea cea 

tare şi El mă călăuzeşte pe calea 

cea dreaptă.   

 

2 Samuel 22:7  

 În strâmtorarea mea, am chemat pe 

Domnul, am chemat pe Dumnezeul 

meu; din locaşul Lui, El mi-a auzit 

glasul şi strigătul meu a ajuns la 

urechile Lui.   

 

2 Timotei 1:7  

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh 

de frică, ci de putere, de dragoste şi 

de chibzuinţă.   

 

2 Timotei 2:22 

Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte 

neprihănirea, credinţa, dragostea, 

pacea, împreună cu cei ce cheamă 

pe Domnul dintr-o inimă curată.   

 

Amos 3:7  

Nu, Domnul, Dumnezeu, nu face 

nimic fără să-Şi descopere taina Sa 

slujitorilor Săi proroci.   

 

2 Timotei 3:16-17  

Toată Scriptura este insuflată de 

Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, 

să mustre, să îndrepte, să dea 

înţelepciune în neprihănire, pentru ca 

omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit 

şi cu totul destoinic pentru orice 

lucrare bună.   

 

3 Ioan 1:11  

 Preaiubitule, nu urma răul, ci binele.  

Cine face binele este din Dumnezeu; 

cine face răul n-a văzut pe 

Dumnezeu.   

 

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 

Iudeea, în Samaria şi până la 

marginile pământului.” 

 

Faptele Apostolilor 2:17-18  

‘În zilele de pe urmă, zice 

Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu 

peste orice făptură; feciorii voştri şi 

fetele voastre vor proroci, tinerii 

voştri vor avea vedenii şi bătrânii 

voştri vor visa visuri!  Da, chiar şi 

peste robii Mei şi peste roabele Mele 

voi turna, în zilele acelea, din Duhul 

Meu şi vor proroci.   

 

Faptele Apostolilor 2:42  

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, 

în legătura frăţească, în frângerea 

pâinii şi în rugăciuni.   

 

Faptele Apostolilor 4:12  

 În nimeni altul nu este mântuire, căci 

nu este sub cer niciun alt Nume dat 

oamenilor în care trebuie să fim 

mântuiţi.”   

 

Coloseni 1:9-11 

De aceea, şi noi, din ziua când am 

auzit aceste lucruri, nu încetăm să 

ne rugăm pentru voi şi să cerem să 

vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în 

orice fel de înţelepciune şi pricepere 

duhovnicească; pentru ca astfel să 

vă purtaţi într-un chip vrednic de 

Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice 

lucru, aducând roade în tot felul de 

fapte bune şi crescând în cunoştinţa 

lui Dumnezeu, întăriţi cu toată 

puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, 

pentru orice răbdare şi îndelungă 

răbdare cu bucurie,   

 



Coloseni 2:6-7  

Astfel dar, după cum aţi primit pe 

Hristos Isus, Domnul, aşa să şi 

umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi 

zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după 

învăţăturile care v-au fost date, şi 

sporind în ea cu mulţumiri către 

Dumnezeu.   

 

Coloseni 3:12-14  

 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.  

Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul 

are pricină să se plângă de altul, 

iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat 

Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai 

presus de toate acestea, îmbrăcaţi-

vă cu dragostea, care este legătura 

desăvârşirii.   

 

Coloseni 3:16  

Cuvântul lui Hristos să locuiască din 

belşug în voi în toată înţelepciunea.  

Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu 

psalmi, cu cântări de laudă şi cu 

cântări duhovniceşti, cântând lui 

Dumnezeu cu mulţumire în inima 

voastră.   

 

Coloseni 3:17  

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu 

fapta, să faceţi totul în Numele 

Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, 

lui Dumnezeu Tatăl.   

 

Coloseni 3:2  

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la 

cele de pe pământ.   

 

Coloseni 3:23-24  

Orice faceţi, să faceţi din toată inima, 

ca pentru Domnul, nu ca pentru 

oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi 

de la Domnul răsplata moştenirii. Voi 

slujiţi Domnului Hristos.   

 

Coloseni 4:2  

Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea 

cu mulţumiri.   

 

Coloseni 4:6 

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu 

har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum 

trebuie să răspundeţi fiecăruia. 

 

 

 

Daniel 10:12  

El mi-a zis: ‘Daniele, nu te teme de 

nimic! Căci cuvintele tale au fost 

ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai 

pus inima ca să înţelegi şi să te 

smereşti înaintea Dumnezeului tău, 

şi tocmai din pricina cuvintelor tale 

vin eu acum!    

 

Daniel 11:32  

Dar aceia din popor care vor 

cunoaşte pe Dumnezeul lor vor 

rămâne tari şi vor face mari isprăvi.   

 

Daniel 12:3  

Cei înţelepţi vor străluci ca 

strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa 

pe mulţi să umble în neprihănire vor 

străluci ca stelele în veac şi în veci 

de veci. 

 

Daniel 3:17-18  

Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi 

slujim, poate să ne scoată din 

cuptorul aprins şi ne va scoate din 

mâna ta, împărate. Şi, chiar de nu ne 

va scoate, să ştii, împărate, că nu 

vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne 

vom închina chipului de aur pe care 

l-ai înălţat!”    

 

Daniel 6:26-27  

Poruncesc ca, în toată întinderea 

împărăţiei mele, oamenii să se 

teamă şi să se înfricoşeze de 

Dumnezeul lui Daniel. Căci El este 

Dumnezeul cel viu şi El dăinuie 

veşnic; împărăţia Lui nu se va nimici 

niciodată şi stăpânirea Lui nu va 

avea sfârşit. El izbăveşte şi 

mântuieşte, El face semne şi minuni 

în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe 

Daniel din ghearele leilor!”   

 

Daniel 9:23  

Când ai început tu să te rogi, a ieşit 

cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; 

căci tu eşti preaiubit şi scump. Ia 

aminte dar la cuvântul acesta şi 

înţelege vedenia!   

 

Deuteronom 1:30  

Domnul, Dumnezeul vostru, care 

merge înaintea voastră, Se va lupta 

El Însuşi pentru voi, potrivit cu tot ce 

a făcut pentru voi sub ochii voştri în 

Egipt.’   

 

 

 

Deuteronom 10:12 

Acum, Israele, ce alta cere de la tine 

Domnul, Dumnezeul tău, decât să te 

temi de Domnul, Dumnezeul tău, să 

umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi 

să slujeşti Domnului, Dumnezeului 

tău, din toată inima ta şi din tot 

sufletul tău,   

 

Deuteronom 3:22 

Nu te teme de ei, căci Domnul, 

Dumnezeul vostru, va lupta El Însuşi 

pentru voi.   

 

Deuteronom 31:6  

Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă 

temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, 

căci Domnul, Dumnezeul tău, va 

merge El Însuşi cu tine, nu te va 

părăsi şi nu te va lăsa”. 

 

Deuteronom 31:8  

Domnul Însuşi va merge înaintea ta, 

El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi 

şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te 

înspăimânta!”   

 

Deuteronom 4:29  

 Şi, dacă de acolo vei căuta pe 

Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi, 

dacă-L vei căuta din toată inima ta şi 

din tot sufletul tău.   

 

Deuteronom 4:7  

Care este, în adevăr, neamul acela 

aşa de mare încât să fi avut pe 

dumnezeii lui aşa de aproape cum 

avem noi pe Domnul, Dumnezeul 

nostru, ori de câte ori Îl chemăm?  

 

Eclesiastul 11:1-2 

Aruncă-ţi pâinea pe ape şi, după 

multă vreme, o vei găsi iarăşi!  

Împarte-o în şapte şi chiar în opt, 

căci nu ştii ce nenorocire poate da 

peste pământ.  

 

Eclesiastul 11:9-10 

Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii 

cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă 

pe căile alese de inima ta şi plăcute 

ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate 

acestea, te va chema Dumnezeu la 

judecată. Goneşte orice necaz din 

inima ta şi depărtează răul din trupul 

tău, căci tinereţea şi zorile vieţii sunt 

trecătoare.   

 

 

 



Eclesiastul 12:1  

Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în 

zilele tinereţii tale, până nu vin zilele 

cele rele şi până nu se apropie anii 

când vei zice: „Nu găsesc nicio 

plăcere în ei”   

 

Eclesiastul 3:1  

Toate îşi au vremea lor şi fiecare 

lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. 

 

Eclesiastul 3:11  

Orice lucru El îl face frumos la 

vremea lui. A pus în inima lor chiar şi 

gândul veşniciei, măcar că omul nu 

poate cuprinde, de la început până la 

sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o 

Dumnezeu.   

 

Eclesiastul 3:13 

dar şi faptul că un om mănâncă şi 

bea şi duce un trai bun în mijlocul 

întregii lui munci este un dar de la 

Dumnezeu. 

 

Eclesiastul 9:8  

Hainele să-ţi fie albe în orice vreme 

şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de 

pe cap.   

 

Eclesiastul 3:14 

Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face 

Dumnezeu dăinuieşte în veci şi la 

ceea ce face El nu mai este nimic de 

adăugat şi nimic de scăzut, şi că 

Dumnezeu face aşa pentru ca lumea 

să se teamă de El. 

 

Eclesiastul 4:9-10  

Mai bine doi decât unul, căci iau o 

plată cu atât mai bună pentru munca 

lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, 

se ridică unul pe altul. Dar vai de 

cine este singur şi cade, fără să aibă 

pe altul care să-l ridice!   

 

Eclesiastul 5:1  

Păzeşte-ţi piciorul când intri în Casa 

lui Dumnezeu şi apropie-te mai bine 

să asculţi, decât să aduci jertfa 

nebunilor, căci ei nu ştiu că fac rău 

cu aceasta.   

 

Eclesiastul 5:2  

Nu te grăbi să deschizi gura şi să nu-

ţi rostească inima cuvinte pripite 

înaintea lui Dumnezeu, căci 

Dumnezeu este în cer, şi tu, pe 

pământ; de aceea să nu spui vorbe 

multe.   

Eclesiastul 5:4  

Dacă ai făcut o juruinţă lui 

Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlineşti, 

căci Lui nu-I plac cei fără minte; de 

aceea împlineşte juruinţa pe care ai 

făcut-o.   

 

Eclesiastul 7:8  

 Mai bun este sfârşitul unui lucru 

decât începutul lui; mai bine cel bun 

la suflet decât cel îngâmfat.   

 

Efeseni 5:19  

Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări 

de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi 

cântaţi şi aduceţi din toată inima 

laudă Domnului.   

 

Efeseni 5:20  

 Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu 

Tatăl pentru toate lucrurile în Numele 

Domnului nostru Isus Hristos.   

 

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 3:16-19  

şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei 

Sale, să vă facă să vă întăriţi în 

putere, prin Duhul Lui, în omul 

dinăuntru, aşa încât Hristos să 

locuiască în inimile voastre prin 

credinţă; pentru ca, având rădăcina 

şi temelia puse în dragoste, să puteţi 

pricepe împreună cu toţi sfinţii care 

sunt lărgimea, lungimea, adâncimea 

şi înălţimea şi să cunoaşteţi 

dragostea lui Hristos, care întrece 

orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini 

de toată plinătatea lui Dumnezeu.   

 

Efeseni 4:29  

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă 

din gură, ci unul bun, pentru zidire, 

după cum e nevoie ca să dea har 

celor ce-l aud.   

 

Efeseni 5:8-10  

Odinioară eraţi întuneric, dar acum 

sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi 

deci ca nişte copii ai luminii. Căci 

roada luminii stă în orice bunătate, în 

neprihănire şi în adevăr. Cercetaţi ce 

este plăcut înaintea Domnului   

 

 

Efeseni 6:11-12  

 Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui 

Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept 

împotriva uneltirilor diavolului.  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.   

 

Efeseni 6:13 

De aceea, luaţi toată armătura lui 

Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi 

în ziua cea rea şi să rămâneţi în 

picioare, după ce veţi fi biruit totul.   

 

Efeseni 6:18  

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, 

tot felul de rugăciuni şi cereri.  

Vegheaţi la aceasta cu toată 

stăruinţa şi rugăciune pentru toţi 

sfinţii 

 

Exodul 14:14 

Domnul Se va lupta pentru voi, dar 

voi staţi liniştiţi.”   

 

Deuteronom 18:13  

Tu să te ţii în totul totului tot numai 

de Domnul, Dumnezeul tău. 

 

Exodul 15:2  

Domnul este tăria mea şi temeiul 

cântărilor mele de laudă: El m-a 

scăpat.  El este Dumnezeul meu: pe 

El Îl voi lăuda.  El este Dumnezeul 

tatălui meu: pe El Îl voi preamări.   

 

Exodul 23:20  

 Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, 

ca să te ocrotească pe drum şi să te 

ducă în locul pe care l-am pregătit.   

 

Exodul 23:25  

Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului 

vostru, şi El vă va binecuvânta 

pâinea şi apele şi va depărta boala 

din mijlocul tău.   

 

Exod 33:14-15  

Domnul a răspuns: „Voi merge Eu 

Însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.” 

Moise i-a zis: „Dacă nu mergi Tu 

Însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm 

de aici.   

 

Isaia 40:1 

 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul 

Meu, zice Dumnezeul vostru.   



Ezechiel 34:26  

Le voi face, pe ele şi împrejurimile 

dealului Meu, o pricină de 

binecuvântare; le voi trimite ploaie la 

vreme, şi aceasta va fi o ploaie 

binecuvântată!   

 

Ezechiel 36:26-27  

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în 

voi un duh nou; voi scoate din trupul 

vostru inima de piatră şi vă voi da o 

inimă de carne. Voi pune Duhul Meu 

în voi şi vă voi face să urmaţi 

poruncile Mele şi să păziţi şi să 

împliniţi legile Mele.   

 

Ezra 10:4 

Scoală-te, căci treaba aceasta te 

priveşte. Noi vom fi cu tine. 

Îmbărbătează-te şi lucrează.”   

 

Ezra 8:22  

 Mi-era ruşine să cer împăratului o 

oaste de însoţire şi călăreţi ca să ne 

ocrotească împotriva vrăjmaşului pe 

drum, căci spusesem împăratului: 

„Mâna Dumnezeului nostru este, 

spre binele lor, peste toţi cei ce-L 

caută, dar puterea şi mânia Lui sunt 

peste toţi cei ce-L părăsesc.”   

 

Evrei 12:6  

Căci Domnul pedepseşte pe cine-l 

iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu 

pe care-l primeşte.”   

 

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 5:13  

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la 

slobozenie. Numai nu faceţi din 

slobozenie o pricină ca să trăiţi 

pentru firea pământească, ci slujiţi-vă 

unii altora în dragoste.   

 

Galateni 5:22-23 

Roada Duhului, dimpotrivă, este: 

dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 

răbdare, bunătatea, facerea de bine, 

credincioşia, blândeţea, înfrânarea 

poftelor. Împotriva acestor lucruri nu 

este lege. 

 

Galateni 6:9  

Să nu obosim în facerea binelui, 

căci, la vremea potrivită, vom secera, 

dacă nu vom cădea de oboseală.   

 

Genesa 15:1  

După aceste întâmplări, Cuvântul 

Domnului a vorbit lui Avram într-o 

vedenie şi a zis: „Avrame, nu te 

teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata 

ta cea foarte mare.”   

 

Habacuc 2:1  

M-am dus la locul meu de strajă şi 

stăteam pe turn ca să veghez şi să 

văd ce are să-mi spună Domnul şi 

ce-mi va răspunde la plângerea mea.   

 

Habacuc 2:3 

Căci este o prorocie a cărei vreme 

este hotărâtă, se apropie de împlinire 

şi nu va minţi; dacă zăboveşte, 

aşteaptă-o, căci va veni şi se va 

împlini negreşit.   

 

Hagai 2:4-5  

Acum fii tare, Zorobabel! Zice 

Domnul. Fii tare şi tu, Iosua, fiul lui 

Ioţadac, marele preot! Fii tare şi tu, 

tot poporul din ţară, zice Domnul, şi 

lucraţi! Căci Eu sunt cu voi, zice 

Domnul oştirilor. Eu rămân 

credincios legământului pe care l-am 

făcut cu voi când aţi ieşit din Egipt şi 

Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu 

vă temeţi!   

 

Habacuc 3:17-19  

Căci, chiar dacă smochinul nu va 

înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul 

măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor 

da hrană, oile vor pieri din staule şi 

nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă 

voi bucura în Domnul, mă voi bucura 

în Dumnezeul mântuirii mele!  

Domnul Dumnezeul este tăria mea; 

El îmi face picioarele ca ale cerbilor 

şi mă face să merg pe înălţimile 

mele.” – Către mai-marele 

cântăreţilor. De cântat cu 

instrumente cu coarde.   

 

Evrei 10:24-25 

Să veghem unii asupra altora, ca să 

ne îndemnăm la dragoste şi la fapte 

bune. Să nu părăsim adunarea 

noastră, cum au unii obicei, ci să ne 

îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai 

mult, cu cât vedeţi că ziua se 

apropie.   

Evrei 10:35-36 

Să nu vă părăsiţi dar încrederea 

voastră, pe care o aşteaptă o mare 

răsplătire! Căci aveţi nevoie de 

răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia 

lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-

a fost făgăduit.   

 

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 12:1-2  

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. Să ne 

uităm ţintă la Căpetenia şi 

Desăvârşirea credinţei noastre, adică 

la Isus, care, pentru bucuria care-I 

era pusă înainte, a suferit crucea, a 

dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta 

scaunului de domnie al lui 

Dumnezeu. 

 

Evrei 12:12-13  

 Întăriţi-vă dar mâinile obosite şi 

genunchii slăbănogiţi; croiţi cărări 

drepte cu picioarele voastre, pentru 

ca cel ce şchiopătează să nu se 

abată din cale, ci mai degrabă să fie 

vindecat. 

 

Evrei 13:15  

Prin El, să aducem totdeauna lui 

Dumnezeu o jertfă de laudă, adică 

rodul buzelor care mărturisesc 

Numele Lui.   

 

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 niciun 

chip nu te voi părăsi”. 

 

Evrei 13:6  

Aşa că putem zice plini de încredere: 

„Domnul este ajutorul meu, nu mă 

voi teme. Ce mi-ar putea face omul?” 



Evrei 3:12  

Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul 

dintre voi să n-aibă o inimă rea şi 

necredincioasă, care să vă despartă 

de Dumnezeul cel viu.   

 

Evrei 4:16 

Să ne apropiem dar cu deplină 

încredere de scaunul harului ca să 

căpătăm îndurare şi să găsim har, 

pentru ca să fim ajutaţi la vreme de 

nevoie.   

 

Evrei 5:7-8 

El este Acela care, în zilele vieţii 

Sale pământeşti, aducând rugăciuni 

şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi 

către Cel ce putea să-L izbăvească 

de la moarte şi fiind ascultat din 

pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, 

a învăţat să asculte prin lucrurile pe 

care le-a suferit.   

 

Evrei 6:10 

Căci Dumnezeu nu este nedrept ca 

să uite osteneala voastră şi 

dragostea pe care aţi arătat-o pentru 

Numele Lui, voi, care aţi ajutorat şi 

ajutoraţi pe sfinţi.   

 

Osea 10:12  

Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi 

veţi secera potrivit cu îndurarea. 

Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este 

vremea să căutaţi pe Domnul, ca să 

vină şi să vă plouă mântuire. 

 

Osea 12:5-6  

Domnul este Dumnezeul oştirilor; 

Numele Lui este Domnul. Tu dar 

întoarce-te la Dumnezeul tău, 

păstrează bunătatea şi iubirea şi 

nădăjduieşte totdeauna în 

Dumnezeul tău.   

 

Osea 2:19-20  

Te voi logodi cu Mine pentru 

totdeauna; te voi logodi cu Mine prin 

neprihănire, judecată, mare bunătate 

şi îndurare; te voi logodi cu Mine prin 

credincioşie şi vei cunoaşte pe 

Domnul!   

 

Osea 6:1-2  

Veniţi să ne întoarcem la Domnul! 

Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va 

vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va 

lega rănile. El ne va da iarăşi viaţa în 

două zile; a treia zi ne va scula şi 

vom trăi înaintea Lui.   

Isaia 1:16-17  

 „Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi 

dinaintea ochilor Mei faptele rele pe 

care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi 

răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, 

căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel 

asuprit, faceţi dreptate orfanului, 

apăraţi pe văduvă! – 

 

Isaia 1:18 

Veniţi totuşi să ne judecăm, zice 

Domnul. De vor fi păcatele voastre 

cum e cârmâzul, se vor face albe ca 

zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se 

vor face ca lâna. 

 

Isaia 1:27 

 Sionul va fi mântuit prin judecată şi 

cei ce se vor întoarce la Dumnezeu 

în el vor fi mântuiţi prin dreptate.   

 

Isaia 11:2 

Duhul Domnului Se va odihni peste 

El, duh de înţelepciune şi de 

pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh 

de cunoştinţă şi de frică de Domnul.   

 

Isaia 12 

 În ziua aceea vei zice: „Te laud, 

Doamne, căci ai fost supărat pe 

mine, dar mânia Ta s-a potolit şi m-ai 

mângâiat!  Iată, Dumnezeu este 

izbăvirea mea, voi fi plin de 

încredere şi nu mă voi teme de 

nimic, căci Domnul Dumnezeu este 

tăria mea şi pricina laudelor mele şi 

El m-a mântuit.”  Veţi scoate apă cu 

bucurie din izvoarele mântuirii şi veţi 

zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe 

Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi 

lucrările Lui printre popoare, pomeniţi 

mărimea Numelui Lui! Cântaţi 

Domnului, căci a făcut lucruri 

strălucite: să fie cunoscute în tot 

pământul!” Strigă de bucurie şi 

veselie, locuitoare a Sionului, căci 

mare este în mijlocul tău Sfântul lui 

Israel.    

 

Isaia 12:2 

 Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, 

voi fi plin de încredere şi nu mă voi 

teme de nimic, căci Domnul 

Dumnezeu este tăria mea şi pricina 

laudelor mele şi El m-a mântuit.”   

 

Isaia 12:5 

Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri 

strălucite: să fie cunoscute în tot 

pământul!” 

Isaia 25:1  

 „Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; 

pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele 

Tău, căci ai făcut lucruri minunate; 

planurile Tale făcute mai dinainte s-

au împlinit cu credincioşie.   

 

Isaia 25:4  

 Căci Tu ai fost un loc de scăpare 

pentru cel slab, un loc de scăpare 

pentru cel nenorocit în necaz, un 

adăpost împotriva furtunii, un umbrar 

împotriva căldurii, căci suflarea 

asupritorilor este ca vijelia care 

izbeşte în zid.   

 

Isaia 25:9 

 În ziua aceea, vor zice: „Iată, acesta 

este Dumnezeul nostru, în care 

aveam încredere că ne va mântui. 

Acesta este Domnul, în care ne 

încredeam. Acum să ne veselim şi 

să ne bucurăm de mântuirea Lui! 

 

Isaia 26:12  

Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, 

căci tot ce facem noi, Tu împlineşti 

pentru noi.   

 

Isaia 26:3-4  

 Celui cu inima tare, Tu-i 

chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci 

se încrede în Tine.  Încredeţi-vă în 

Domnul pe vecie, căci Domnul 

Dumnezeu este Stânca veacurilor.   

 

Isaia 28:29  

 Şi lucrul acesta vine de la Domnul 

oştirilor; minunat este planul Lui şi 

mare este înţelepciunea Lui.”   

 

Isaia 31:5 

Cum îşi întind păsările aripile peste 

puii lor, aşa va ocroti Domnul oştirilor 

Ierusalimul, îl va ocroti şi-l va izbăvi, 

îl va cruţa şi-l va mântui. –  

 

Isaia 32:17-18 

Lucrarea neprihănirii va fi pacea; 

roadele neprihănirii: odihna şi liniştea 

pe vecie.  Poporul meu va locui în 

locuinţa păcii, în case fără grijă şi în 

adăposturi liniştite. 

 

Isaia 33:2 

 „Doamne, ai milă de noi! Noi 

nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru 

în fiecare dimineaţă şi izbăvirea 

noastră la vreme de nevoie! 

 



Isaia 33:15-16  

Cel ce umblă în neprihănire şi 

vorbeşte fără vicleşug, cel ce 

nesocoteşte un câştig scos prin 

stoarcere, cel ce îşi trage mâinile 

înapoi ca să nu primească mită, cel 

ce îşi astupă urechea să n-audă 

cuvinte setoase de sânge şi îşi leagă 

ochii ca să nu vadă răul, acela va 

locui în locurile înalte; stânci întărite 

vor fi locul lui de scăpare; i se va da 

pâine, şi apa nu-i va lipsi. 

 

Isaia 33:6 

 „Zilele tale sunt statornice, 

înţelepciunea şi priceperea sunt un 

izvor de mântuire”; frica de Domnul, 

iată comoara Sionului.   

 

Isaia 35:10  

Cei izbăviţi de Domnul se vor 

întoarce şi vor merge spre Sion cu 

cântece de biruinţă. O bucurie 

veşnică le va încununa capul, veselia 

şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi 

gemetele vor fugi!   

 

Isaia 35:3-4 

 „Întăriţi mâinile slăbănogite şi întăriţi 

genunchii care se clatină. Spuneţi 

celor slabi de inimă: ‘Fiţi tari şi nu vă 

temeţi! Iată Dumnezeul vostru, 

răzbunarea va veni, răsplătirea lui 

Dumnezeu; El Însuşi va veni şi vă va 

mântui’.”   

 

Isaia 35:8  

Acolo se va croi o cale, un drum, 

care se va numi Calea cea sfântă: 

niciun om necurat nu va trece pe ea, 

ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce 

vor merge pe ea, chiar şi cei fără 

minte nu vor putea să se rătăcească. 

 

Isaia 38:16 

Doamne, prin îndurarea Ta se 

bucură omul de viaţă, prin ea mai am 

şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos 

şi îmi dai iarăşi viaţa.   

 

Isaia 38:17  

 Iată, chiar suferinţele mele erau spre 

mântuirea mea; Tu ai găsit plăcere 

să-mi scoţi sufletul din groapa 

putrezirii.  Căci ai aruncat înapoia Ta 

toate păcatele mele!   

 

Isaia 40:29  

El dă tărie celui obosit şi măreşte 

puterea celui ce cade în leşin.   

Isaia 38:18-20  

Căci nu Locuinţa morţilor Te laudă, 

nu moartea Te măreşte şi cei ce s-au 

pogorât în groapă nu mai 

nădăjduiesc în credincioşia Ta.  Ci 

cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine 

astăzi.  Tatăl face cunoscut copiilor 

săi credincioşia Ta.  Domnul m-a 

mântuit!  De aceea, în toate zilele 

vieţii noastre, vom suna din coardele 

instrumentelor noastre în Casa 

Domnului.” 

 

Isaia 40:27-28  

 Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce 

zici tu, Israele: ‘Soarta mea este 

ascunsă dinaintea Domnului şi 

dreptul meu este trecut cu vederea 

înaintea Dumnezeului meu.’? Nu 

ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel 

veşnic, Domnul a făcut marginile 

pământului. El nu oboseşte, nici nu 

osteneşte; priceperea Lui nu poate fi 

pătrunsă. 

 

Isaia 40:3-5  

Un glas strigă: „Pregătiţi în pustie 

calea Domnului, neteziţi în locurile 

uscate un drum pentru Dumnezeul 

nostru! Orice vale să fie înălţată, 

orice munte şi orice deal să fie 

plecate, coastele să se prefacă în 

câmpii şi strâmtorile, în vâlcele! 

Atunci se va descoperi slava 

Domnului, şi în clipa aceea orice 

făptură o va vedea, căci gura 

Domnului a vorbit.”   

 

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 41:10  

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu 

te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt 

Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot 

Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu 

dreapta Mea biruitoare.’   

 

Isaia 41:13  

Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul 

tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi 

zic: ‘Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în 

ajutor! 

 

Isaia 48:15  

Eu am vorbit şi Eu l-am şi chemat; 

Eu l-am adus şi lucrarea lui va izbuti 

Isaia 42:3 

 Trestia frântă n-o va zdrobi şi mucul 

care mai arde încă nu-l va stinge. Va 

vesti judecata după adevăr.   

 

Isaia 42:6-7  

 „Eu, Domnul, Te-am chemat ca să 

dai mântuire şi Te voi lua de mână, 

Te voi păzi şi Te voi pune ca 

legământ al poporului, ca să fii 

Lumina neamurilor, să deschizi ochii 

orbilor, să scoţi din temniţă pe cei 

legaţi şi din prinsoare pe cei ce 

locuiesc în întuneric.   

 

Isaia 43:1-2  

Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-

a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a 

întocmit, Israele: „Nu te teme de 

nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem 

pe nume: eşti al Meu. Dacă vei trece 

prin ape, Eu voi fi cu tine şi râurile nu 

te vor îneca; dacă vei merge prin foc, 

nu te va arde şi flacăra nu te va 

aprinde. 

 

Isaia 43:13 

Eu sunt de la început şi nimeni nu 

izbăveşte din mâna Mea. Când 

lucrez Eu, cine se poate împotrivi?”   

 

Isaia 43:18-19  

 „Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai 

înainte şi nu vă mai uitaţi la cele 

vechi!  Iată, voi face ceva nou şi-i 

gata să se întâmple. Să nu-l 

cunoaşteţi voi oare? Voi face un 

drum prin pustie şi râuri în locuri 

secetoase.   

 

Isaia 43:4 

De aceea, pentru că ai preţ în ochii 

Mei, pentru că eşti preţuit şi te 

iubesc, dau oameni pentru tine şi 

popoare pentru viaţa ta.   

 

Isaia 44:2  

Aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut 

şi întocmit şi care de la naşterea ta 

este sprijinul tău: „Nu te teme de 

nimic, robul Meu Iacov, Israelul Meu, 

pe care l-am ales.   

 

Isaia 44:3  

Căci voi turna ape peste pământul 

însetat şi râuri pe pământul uscat; 

voi turna Duhul Meu peste sămânţa 

ta, şi binecuvântarea Mea peste 

odraslele tale, 

 



Isaia 45:2  

 „Eu voi merge înaintea ta, voi netezi 

drumurile muntoase, voi sfărâma 

uşile de aramă şi voi rupe zăvoarele 

de fier.  

 

Isaia 45:3  

 Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii 

îngropate, ca să ştii că Eu sunt 

Domnul care te chem pe nume, 

Dumnezeul lui Israel.   

 

Isaia 45:4  

Din dragoste pentru robul Meu Iacov 

şi pentru Israel, alesul Meu, te-am 

chemat pe nume, ţi-am vorbit cu 

bunăvoinţă, înainte ca tu să Mă 

cunoşti.   

 

Isaia 46:4  

până la bătrâneţea voastră Eu voi fi 

Acelaşi, până la cărunteţele voastre 

vă voi sprijini. V-am purtat şi tot 

vreau să vă mai port, să vă sprijin şi 

să vă mântuiesc. 

 

Isaia 49:4 

Şi Eu Mă gândeam: ‘Degeaba am 

muncit, în zadar şi fără folos Mi-am 

istovit puterea’. Dar dreptul Meu este 

la Domnul, şi răsplata Mea la 

Dumnezeul Meu.   

 

Isaia 50:10 

 Cine dintre voi se teme de Domnul, 

să asculte glasul Robului Său! Cine 

umblă în întuneric şi n-are lumină să 

se încreadă în Numele Domnului şi 

să se bizuie pe Dumnezeul lui! 

 

Isaia 50:4 

 „Domnul Dumnezeu Mi-a dat o 

limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez 

cu vorba pe cel doborât de întristare. 

El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, 

El Îmi trezeşte urechea, să ascult 

cum ascultă nişte ucenici.   

 

Isaia 50:7  

 Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat, 

de aceea nu M-am ruşinat, de aceea 

Mi-am făcut faţa ca o cremene, ştiind 

că nu voi fi dat de ruşine.   

 

Isaia 51:1  

 „Ascultaţi-Mă, voi, care umblaţi după 

neprihănire, care căutaţi pe Domnul! 

Priviţi spre stânca din care aţi fost 

ciopliţi, spre gaura gropii din care aţi 

fost scoşi.   

Isaia 51:11  

Astfel, cei răscumpăraţi de Domnul 

se vor întoarce, vor veni în Sion cu 

cântări de biruinţă şi o bucurie 

veşnică le va încununa capul; îi va 

apuca veselia şi bucuria, iar durerea 

şi gemetele vor fugi.   

 

Isaia 51:12 

Eu, Eu vă mângâi. Dar cine eşti tu, 

ca să te temi de omul cel muritor şi 

de fiul omului, care trece ca iarba,   

 

Isaia 51:7 

 Ascultaţi-Mă, voi, care cunoaşteţi 

neprihănirea, popor care ai în inimă 

Legea Mea! Nu te teme de ocara 

oamenilor şi nu tremura de ocările 

lor.   

 

Isaia 52:7  

Ce frumoase sunt pe munţi 

picioarele celui ce aduce veşti bune, 

care vesteşte pacea, picioarele celui 

ce aduce veşti bune, care vesteşte 

mântuirea! Picioarele celui ce zice 

Sionului: ‘Dumnezeul tău 

împărăţeşte!’   

 

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.   

 

Isaia 54:10  

Pot să se mute munţii, pot să se 

clatine dealurile, dar dragostea Mea 

nu se va muta de la tine şi 

legământul Meu de pace nu se va 

clătina”, zice Domnul, care are milă 

de tine.   

 

Isaia 54:14  

Vei fi întărită prin neprihănire. 

Izgoneşte neliniştea, căci n-ai nimic 

de temut, şi spaima, căci nu se va 

apropia de tine.   

 

Isaia 54:17  

Orice armă făurită împotriva ta va fi 

fără putere şi pe orice limbă care se 

va ridica la judecată împotriva ta, o 

vei osândi. Aceasta este moştenirea 

robilor Domnului, aşa este mântuirea 

care le vine de la Mine”, zice 

Domnul.   

 

 

Isaia 55:1 

 „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape, 

chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi 

cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi 

vin şi lapte, fără bani şi fără plată!   

 

Isaia 55:6-7 

 „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se 

poate găsi; chemaţi-L câtă vreme 

este aproape. Să se lase cel rău de 

calea lui şi omul nelegiuit să se lase 

de gândurile lui, să se întoarcă la 

Domnul care va avea milă de el, la 

Dumnezeul nostru, care nu oboseşte 

iertând.   

 

Isaia 55:8-9  

Căci gândurile Mele nu sunt 

gândurile voastre şi căile voastre nu 

sunt căile Mele, zice Domnul.  Ci cât 

sunt de sus cerurile faţă de pământ, 

atât sunt de sus căile Mele faţă de 

căile voastre şi gândurile Mele faţă 

de gândurile voastre.   

 

Isaia 57:14-15  

Şi El zice: „Croiţi, croiţi drum, 

pregătiţi calea, luaţi orice piedică din 

calea poporului Meu!” Căci aşa 

vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui 

locuinţă este veşnică şi al cărui 

Nume este sfânt: „Eu locuiesc în 

locuri înalte şi în sfinţenie, dar sunt 

cu omul zdrobit şi smerit, ca să 

înviorez duhurile smerite şi să 

îmbărbătez inimile zdrobite. 

 

Isaia 58:11 

Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va 

sătura sufletul chiar în locuri fără apă 

şi va da din nou putere mădularelor 

tale; vei fi ca o grădină bine udată, 

ca un izvor ale cărui ape nu seacă.   

 

Iacob 1:12 

 Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, 

după ce a fost găsit bun, va primi 

cununa vieţii pe care a făgăduit-o 

Dumnezeu celor ce-L iubesc.  

 

Isaia 59:1-2 

Nu, mâna Domnului nu este prea 

scurtă ca să mântuiască, nici 

urechea Lui prea tare ca să audă, ci 

nelegiuirile voastre pun un zid de 

despărţire între voi şi Dumnezeul 

vostru; păcatele voastre vă ascund 

Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!   

 

 



Isaia 61:10 

 „Mă bucur în Domnul şi sufletul Meu 

este plin de veselie în Dumnezeul 

Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele 

mântuirii, M-a acoperit cu mantaua 

izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu 

o cunună împărătească şi ca o 

mireasă împodobită cu sculele ei.   

 

Isaia 64:3-4 

Când ai făcut minuni la care nu ne 

aşteptam, Te-ai pogorât, şi munţii s-

au zguduit înaintea Ta, cum 

niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a 

auzit vorbindu-se şi cum nici n-a 

văzut vreodată ochiul aşa ceva: 

anume ca un alt dumnezeu, afară de 

Tine, să fi făcut asemenea lucruri 

pentru cei ce se încred în El.   

 

Isaia 66:2  

 Toate aceste lucruri doar mâna Mea 

le-a făcut şi toate şi-au căpătat astfel 

fiinţa – zice Domnul. Iată spre cine 

Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce 

suferă şi are duhul mâhnit, spre cel 

ce se teme de Cuvântul Meu.   

 

Iacov 1:2-4  

Fraţii mei, să priviţi ca o mare 

bucurie când treceţi prin felurite 

încercări, ca unii care ştiţi că 

încercarea credinţei voastre lucrează 

răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi 

facă desăvârşit lucrarea, pentru ca 

să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu 

duceţi lipsă de nimic.   

 

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 2:5  

Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a 

ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci 

în ochii lumii acesteia ca să-i facă 

bogaţi în credinţă şi moştenitori ai 

Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor 

ce-L iubesc?   

 

Iacov 3:17  

 Înţelepciunea care vine de sus este 

întâi curată, apoi paşnică, blândă, 

uşor de înduplecat, plină de îndurare 

şi de roduri bune, fără părtinire, 

nefăţarnică.   

 

Iacov 4:7 

Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu.  

Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi 

de la voi.   

 

Iacov 5:15  

Rugăciunea făcută cu credinţă va 

mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va 

însănătoşi şi, dacă a făcut păcate, îi 

vor fi iertate.   

 

Ieremia 1:11-12  

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 

‘Ce vezi, Ieremio?’ Eu am răspuns: 

‘Văd un veghetor.’ Şi Domnul mi-a 

zis: ‘Bine ai văzut, căci Eu veghez 

asupra Cuvântului Meu, ca să-l 

împlinesc.’   

 

Ieremia 1:19  

 Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te 

vor birui, căci Eu sunt cu tine, ca să 

te scap’, zice Domnul.”  

 

Ieremia 1:5 

 ‘Mai înainte ca să te fi întocmit în 

pântecele mamei tale te cunoşteam 

şi mai înainte ca să fi ieşit tu din 

pântecele ei, Eu te pusesem 

deoparte şi te făcusem proroc al 

neamurilor.’   

 

Ieremia 1:8  

Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu 

tine ca să te scap’, zice Domnul.   

 

Ieremia 17:5  

Aşa vorbeşte Domnul: „Blestemat să 

fie omul care se încrede în om, care 

se sprijină pe un muritor şi îşi abate 

inima de la Domnul!   

 

Ieremia 17:7  

Binecuvântat să fie omul care se 

încrede în Domnul şi a cărui nădejde 

este Domnul!   

 

Ieremia 20:13  

Cântaţi Domnului, lăudaţi pe 

Domnul! Căci El izbăveşte sufletul 

celui nenorocit din mâna celor răi.   

 

 

Ieremia 20:9 

Dacă zic: „Nu voi mai pomeni de El 

şi nu voi mai vorbi în Numele Lui!” 

iată că în inima mea este ca un foc 

mistuitor, închis în oasele mele. Caut 

să-l opresc, dar nu pot.   

 

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.   

 

Ieremia 29:12-13  

Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă 

veţi ruga, şi vă voi asculta.  Mă veţi 

căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi 

căuta cu toată inima.   

 

Ieremia 29:7  

 Urmăriţi binele cetăţii în care v-am 

dus în robie şi rugaţi-vă Domnului 

pentru ea, pentru că fericirea voastră 

atârnă de fericirea ei!’   

 

Ieremia 31:13  

Atunci, fetele se vor veseli la joc, 

tinerii şi bătrânii se vor bucura şi ei; 

le voi preface jalea în veselie, şi-i voi 

mângâia, le voi da bucurie după 

necazurile lor.   

 

Ieremia 31:16-17  

 „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Opreşte-ţi 

plânsul, opreşte-ţi lacrimile din ochi, 

căci truda îţi va fi răsplătită, zice 

Domnul; ei se vor întoarce iarăşi din 

ţara vrăjmaşului. Este nădejde 

pentru urmaşii tăi, zice Domnul; 

copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor!   

 

Ieremia 31:3  

 „Domnul mi Se arată de departe: ‘Te 

iubesc cu o iubire veşnică, de aceea 

îţi păstrez bunătatea Mea!   

 

Ieremia 33:3  

 ‘Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde şi îţi 

voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, 

pe care nu le cunoşti.’   

 

Ieremia 7:23  

Ci iată porunca pe care le-am dat-o: 

«Ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi 

Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi 

poporul Meu; umblaţi pe toate căile 

pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi 

fericiţi! 

 

 



Ieremia 9:24  

 Ci cel ce se laudă să se laude că 

are pricepere şi că Mă cunoaşte, că 

ştie că Eu sunt Domnul, care fac 

milă, judecată şi dreptate pe pământ! 

Căci în acestea găsesc plăcere Eu, 

zice Domnul.   

 

Iov 19:27  

 Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; 

ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia.  

Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta 

înăuntrul meu.  

 

Iov 22:21  

 Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu, 

şi vei avea pace; te vei bucura astfel 

iarăşi de fericire.   

 

Iov 22:27-28 

 Îl vei ruga, şi te va asculta şi îţi vei 

putea împlini juruinţele.  Pe ce vei 

pune mâna îţi va izbuti, pe cărările 

tale va străluci lumina.   

 

Iov 23:14  

El Îşi va împlini dar planurile faţă de 

mine şi va mai face şi multe altele.   

 

Iov 33:28  

 Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca 

să nu intre în groapă şi viaţa mea 

vede lumina!’   

 

Iov 35:14  

Măcar că zici că nu-L vezi, totuşi 

pricina ta este înaintea Lui:  

Aşteaptă-L!   

 

Iov 42:2  

 „Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu 

poate sta împotriva gândurilor Tale”.   

 

Iov 5:11  

El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte 

pe cei necăjiţi.   

 

Iov 5:8-9  

 Eu aş alerga la Dumnezeu, lui 

Dumnezeu I-aş spune necazul meu.  

El face lucruri mari şi nepătrunse, 

minuni fără număr.    

 

Iov 8:5-6  

Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, 

dacă rogi pe Cel Atotputernic, dacă 

eşti curat şi fără prihană, atunci, 

negreşit, El va veghea asupra ta şi 

va da înapoi fericirea locuinţei tale 

nevinovate.   

Ioel 1:14  

Vestiţi un post, chemaţi o adunare de 

sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe 

toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, 

Dumnezeului vostru, şi strigaţi către 

Domnul.   

 

Ioel 2:21  

 Nu te teme, pământule, ci bucură-te 

şi veseleşte-te, căci Domnul face 

lucruri mari!   

 

Ioel 2:23  

 Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă 

şi veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul 

vostru, căci El vă va da ploaie la 

vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi 

târzie, ca odinioară.  

 

Ioel 2:26-27 

Veţi mânca şi vă veţi sătura, şi veţi 

lăuda Numele Domnului, 

Dumnezeului vostru, care va face 

minuni cu voi şi poporul Meu 

niciodată nu va mai fi de ocară!  Şi 

veţi şti că Eu sunt în mijlocul lui 

Israel, că Eu sunt Domnul, 

Dumnezeul vostru, şi nu este altul 

afară de Mine. Şi poporul Meu 

niciodată nu va mai fi de ocară.   

 

Ioan 10:27-28  

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le 

cunosc şi ele vin după Mine.  Eu le 

dau viaţa veşnică, în veac nu vor 

pieri şi nimeni nu le va smulge din 

mâna Mea.   

 

Ioan 13:34-35  

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.  Prin 

aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi 

ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste 

unii pentru alţii.”   

 

Ioan 8:36 

 Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi 

fi cu adevărat slobozi.   

 

Ioan 14:13-16  

şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi 

face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit 

în Fiul. Dacă veţi cere ceva în 

Numele Meu, voi face.  Dacă Mă 

iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu 

voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un 

alt Mângâietor, care să rămână cu 

voi în veac; 

 

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 15:16 

Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-

am ales pe voi şi v-am rânduit să 

mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada 

voastră să rămână, pentru ca orice 

veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, 

să vă dea.    

 

Ioan 15:7-8  

 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă 

rămân în voi cuvintele Mele, cereţi 

orice veţi vrea, şi vi se va da.  Dacă 

aduceţi multă roadă, prin aceasta 

Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi veţi fi 

astfel ucenicii Mei.   

 

Ioan 16:23-24  

 În ziua aceea, nu Mă veţi mai 

întreba de nimic. Adevărat, adevărat 

vă spun că, orice veţi cere de la 

Tatăl, în Numele Meu, vă va da.  

Până acum n-aţi cerut nimic în 

Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, 

pentru ca bucuria voastră să fie 

deplină.   

 

Ioan 16:33  

 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi 

pace în Mine. În lume veţi avea 

necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit 

lumea.”   

 

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.   

 

Iona 2:7  

Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-

am adus aminte de Domnul, şi 

rugăciunea mea a ajuns până la 

Tine, în Templul Tău cel sfânt.   

 

Iona 2:9  

Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un 

strigăt de mulţumire, voi împlini 

juruinţele pe care le-am făcut. 

Mântuirea vine de la Domnul.”   

 

 

 

 



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.   

 

Iosua 1:9  

Nu ţi-am dat Eu oare porunca 

aceasta: ‘Întăreşte-te şi 

îmbărbătează-te!’? Nu te 

înspăimânta şi nu te îngrozi, căci 

Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine 

în tot ce vei face.”   

 

Iosua 24:15  

 Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi 

Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să 

slujiţi: sau dumnezeilor cărora le 

slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, 

sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror 

ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi 

casa mea vom sluji Domnului”.   

 

Iuda 1:3  

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot 

dinadinsul să vă scriu despre 

mântuirea noastră de obşte, m-am 

văzut silit să vă scriu ca să vă 

îndemn să luptaţi pentru credinţa 

care a fost dată sfinţilor o dată pentru 

totdeauna.   

 

Plângerile lui Ieremia 3:21-24  

Iată ce mai gândesc în inima mea şi 

iată ce mă face să mai trag nădejde: 

Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, 

îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se 

înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi 

credincioşia Ta este atât de mare! 

„Domnul este partea mea de 

moştenire”, zice sufletul meu, de 

aceea nădăjduiesc în El. 

 

Plângerile lui Ieremia 3:25  

Domnul este bun cu cine 

nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L 

caută.   

 

Plângerile lui Ieremia 3:26  

Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul 

Domnului.   

 

Plângerile lui Ieremia 3:27-28  

Este bine pentru om să poarte un jug 

în tinereţea lui.  Să stea singur şi să 

tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe 

grumaz;   

 

Plângerile lui Ieremia 3:55-58  

Dar am chemat Numele Tău, 

Doamne, din fundul gropii.  Tu mi-ai 

auzit glasul: „Nu-Ţi astupa urechea 

la suspinele şi strigătele mele.”  În 

ziua când Te-am chemat, Te-ai 

apropiat şi ai zis: „Nu te teme!” 

Doamne, Tu ai apărat pricina 

sufletului meu, mi-ai răscumpărat 

viaţa!   

 

Plângerile lui Ieremia 3:58  

Doamne, Tu ai apărat pricina 

sufletului meu, mi-ai răscumpărat 

viaţa!   

 

Leviticul 9:6 

Moise a zis: „Să faceţi ce a poruncit 

Domnul, şi vi se va arăta slava 

Domnului.”    

 

Luca 1:37  

Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu 

nu este lipsit de putere.”   

 

Luca 1:45  

Ferice de aceea care a crezut; 

pentru că lucrurile, care i-au fost 

spuse din partea Domnului, se vor 

împlini.”   

 

Luca 1:49-50  

pentru că Cel Atotputernic a făcut 

lucruri mari pentru mine. Numele Lui 

este sfânt, şi îndurarea Lui se întinde 

din neam în neam peste cei ce se 

tem de El.   

 

Luca 9:62  

 Isus i-a răspuns: „Oricine pune 

mâna pe plug şi se uită înapoi nu 

este destoinic pentru Împărăţia lui 

Dumnezeu”.    

 

Luca 12:6-7  

Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi 

bani? Totuşi nici una din ele nu este 

uitată înaintea lui Dumnezeu.  Şi 

chiar perii din cap, toţi vă sunt 

număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi 

sunteţi mai de preţ decât multe 

vrăbii.   

 

Luca 16:10 

Cine este credincios în cele mai mici 

lucruri este credincios şi în cele mari 

şi cine este nedrept în cele mai mici 

lucruri este nedrept şi în cele mari.   

 

 

Luca 11:9-13  

De aceea şi Eu vă spun: ‘Cereţi, şi vi 

se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, 

şi vi se va deschide. Fiindcă oricine 

cere capătă; cine caută găseşte şi 

celui ce bate, i se deschide.  Cine 

este tatăl acela dintre voi care, dacă-

i cere fiul său pâine, să-i dea o 

piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i 

dea un şarpe în loc de peşte?  Sau, 

dacă cere un ou, să-i dea o scorpie?  

Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi 

să daţi daruri bune copiilor voştri, cu 

cât mai mult Tatăl vostru cel din 

ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L 

cer!’ ”   

 

Luca 18:27 

 Isus a răspuns: „Ce este cu 

neputinţă la oameni este cu putinţă 

la Dumnezeu”.   

 

Luca 4:18-19  

 „Duhul Domnului este peste Mine, 

pentru că M-a uns să vestesc 

săracilor Evanghelia, M-a trimis să 

tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, 

să propovăduiesc robilor de război 

slobozirea şi orbilor, căpătarea 

vederii, să dau drumul celor apăsaţi 

şi să vestesc anul de îndurare al 

Domnului.”   

 

Luca 9:48  

 şi le-a zis: „Oricine primeşte pe 

acest copilaş în Numele Meu pe 

Mine Mă primeşte şi oricine Mă 

primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce 

M-a trimis pe Mine. Fiindcă cine este 

cel mai mic între voi toţi, acela este 

mare”.   

 

Maleahi 3:10  

Aduceţi însă la casa vistieriei toate 

zeciuielile, ca să fie hrană în Casa 

Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, 

zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea 

dacă nu vă voi deschide zăgazurile 

cerurilor şi dacă nu voi turna peste 

voi belşug de binecuvântare.   

 

Matei 21:22  

 Tot ce veţi cere cu credinţă, prin 

rugăciune, veţi primi.” 

 

Marcu 9:23  

 Isus a răspuns: „Tu zici: ‘Dacă poţi’. 

Toate lucrurile sunt cu putinţă celui 

ce crede!”   

 



Maleahi 4:2 

Dar pentru voi, care vă temeţi de 

Numele Meu, va răsări Soarele 

neprihănirii şi tămăduirea va fi sub 

aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii 

din grajd.   

 

Maleahi 3:16-18  

 Atunci, şi cei ce se tem de Domnul 

au vorbit adesea unul cu altul; 

Domnul a luat aminte la lucrul acesta 

şi a ascultat, şi o carte de aducere-

aminte a fost scrisă înaintea Lui, 

pentru cei ce se tem de Domnul şi 

cinstesc Numele Lui.  Ei vor fi ai Mei, 

zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o 

comoară deosebită în ziua pe care o 

pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, 

cum are milă un om de fiul său, care-

i slujeşte.  Şi veţi vedea din nou 

atunci deosebirea dintre cel 

neprihănit şi cel rău, dintre cel ce 

slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I 

slujeşte.   

 

Marcu 10:27  

 Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: 

„Lucrul acesta este cu neputinţă la 

oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru 

că toate lucrurile sunt cu putinţă la 

Dumnezeu”. 

 

Marcu 11:22-24  

Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveţi 

credinţă în Dumnezeu! Adevărat vă 

spun că, dacă va zice cineva 

muntelui acestuia: ‘Ridică-te şi 

aruncă-te în mare’ şi dacă nu se va 

îndoi în inima lui, ci va crede că ce 

zice se va face, va avea lucrul cerut. 

De aceea vă spun că orice lucru veţi 

cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-

aţi şi primit, şi-l veţi avea.   

 

Matei 10:32  

De aceea, pe oricine Mă va mărturisi 

înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi 

Eu înaintea Tatălui Meu, care este în 

ceruri;   

 

Matei 12:50 

 Căci oricine face voia Tatălui Meu 

care este în ceruri, acela Îmi este 

frate, soră şi mamă.”    

 

Matei 4:19 

El le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă 

voi face pescari de oameni”.    

 

 

Matei 10:37  

 Cine iubeşte pe tată ori pe mamă 

mai mult decât pe Mine nu este 

vrednic de Mine şi cine iubeşte pe fiu 

ori pe fiică mai mult decât pe Mine 

nu este vrednic de Mine.   

 

Matei 11:28  

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 

împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.   

 

Matei 18:19-20  

Vă mai spun iarăşi că, dacă doi 

dintre voi se învoiesc pe pământ să 

ceară un lucru oarecare, le va fi dat 

de Tatăl Meu, care este în ceruri.  

Căci, acolo unde sunt doi sau trei 

adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în 

mijlocul lor.”   

 

Matei 19:26  

 Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: 

„La oameni lucrul acesta este cu 

neputinţă, dar la Dumnezeu toate 

lucrurile sunt cu putinţă.”   

 

Matei 23:11-12  

Cel mai mare dintre voi să fie 

slujitorul vostru.  Oricine se va înălţa 

va fi smerit; şi oricine se va smeri va 

fi înălţat.   

 

Matei 25:34-36 

Atunci, Împăratul va zice celor de la 

dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii 

Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, 

care v-a fost pregătită de la 

întemeierea lumii.  Căci am fost 

flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a 

fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am 

fost străin şi M-aţi primit; am fost gol 

şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi 

aţi venit să Mă vedeţi; am fost în 

temniţă şi aţi venit pe la Mine.’   

 

Matei 26:41  

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi 

în ispită; duhul, în adevăr, este plin 

de râvnă, dar carnea este 

neputincioasă.”   

 

Matei 4:4  

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este 

scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu 

pâine, ci cu orice cuvânt care iese 

din gura lui Dumnezeu’.”  

 

 

 

  

Matei 5:11-12  

Ferice va fi de voi când, din pricina 

Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor 

prigoni şi vor spune tot felul de 

lucruri rele şi neadevărate împotriva 

voastră!  Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, 

pentru că răsplata voastră este mare 

în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe 

proroci, care au fost înainte de voi.   

 

Matei 5:14-15  

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate 

aşezată pe un munte nu poate să 

rămână ascunsă.  Şi oamenii n-

aprind lumina ca s-o pună sub obroc, 

ci o pun în sfeşnic şi luminează 

tuturor celor din casă.   

 

Matei 5:44-45  

Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii 

voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă 

blestemă, faceţi bine celor ce vă 

urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă 

asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii 

ai Tatălui vostru care este în ceruri; 

căci El face să răsară soarele Său 

peste cei răi şi peste cei buni şi dă 

ploaie peste cei drepţi şi peste cei 

nedrepţi.   

 

Matei 5:8  

Ferice de cei cu inima curată, căci ei 

vor vedea pe Dumnezeu!   

 

Matei 6:25  

De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi 

de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi 

mânca sau ce veţi bea; nici de trupul 

vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi 

îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult 

decât hrana şi trupul, mai mult decât 

îmbrăcămintea?    

 

Matei 6:31-33  

Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom 

mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’, sau: 

‘Cu ce ne vom îmbrăca?’.  Fiindcă 

toate aceste lucruri neamurile le 

caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că 

aveţi trebuinţă de ele.  Căutaţi mai 

întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi 

neprihănirea Lui, şi toate aceste 

lucruri vi se vor da pe deasupra.   

 

Matei 6:6  

Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, 

încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, 

care este în ascuns; şi Tatăl tău, 

care vede în ascuns, îţi va răsplăti.   

 



Matei 7:7-8  

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi 

găsi; bateţi, şi vi se va deschide.  

Căci oricine cere capătă; cine caută 

găseşte; şi celui ce bate, i se 

deschide.    

 

Matei 7:9-11 

Cine este omul acela dintre voi care, 

dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea 

o piatră?  Sau, dacă-i cere un peşte, 

să-i dea un şarpe?  Deci, dacă voi, 

care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri 

bune copiilor voştri, cu cât mai mult 

Tatăl vostru, care este în ceruri, va 

da lucruri bune celor ce I le cer!    

 

Mica 4:5  

Pe când toate popoarele umblă 

fiecare în numele dumnezeului său, 

noi vom umbla în Numele Domnului, 

Dumnezeului nostru, totdeauna şi în 

veci de veci!’ ”    

 

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?”   

 

Mica 7:15 

 „Îţi voi arăta lucruri minunate, zice 

Domnul, ca în ziua când ai ieşit din 

ţara Egiptului.”   

 

Mica 7:7  

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi 

pune nădejdea în Dumnezeul 

mântuirii mele, Dumnezeul meu mă 

va asculta.    

 

Mica 7:8-9  

Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, 

căci, chiar dacă am căzut, mă voi 

scula iarăşi, chiar dacă stau în 

întuneric, totuşi Domnul este Lumina 

mea!  Voi suferi mânia Domnului, 

căci am păcătuit împotriva Lui – 

până ce El îmi va apăra pricina şi-mi 

va face dreptate; El mă va scoate la 

lumină şi voi privi dreptatea Lui.    

 

Naum 1:7  

Domnul este bun, El este un loc de 

scăpare în ziua necazului şi 

cunoaşte pe cei ce se încred în El.   

 

 

 

Numeri 6:24-26  

 Domnul să te binecuvânteze şi să te 

păzească!  Domnul să facă să 

lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se 

îndure de tine!  Domnul să-Şi înalţe 

Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! 

 

Filipeni 1:21  

Căci, pentru mine, a trăi este Hristos 

şi a muri este un câştig.   

 

Filipeni 1:6  

Sunt încredinţat că Acela care a 

început în voi această bună lucrare o 

va isprăvi până în ziua lui Isus 

Hristos.   

 

Filipeni 2:13  

Căci Dumnezeu este Acela care 

lucrează în voi şi vă dă, după 

plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea.   

 

Filipeni 2:4  

Fiecare din voi să se uite nu la 

foloasele lui, ci şi la foloasele altora.   

 

Filipeni 3:10-11  

Şi să-L cunosc pe El şi puterea 

învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui 

şi să mă fac asemenea cu moartea 

Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă 

voi putea, la învierea din morţi.   

 

Filipeni 3:14  

 alerg spre ţintă, pentru premiul 

chemării cereşti a lui Dumnezeu, în 

Hristos Isus.   

 

Filipeni 3:7  

 Dar lucrurile care pentru mine erau 

câştiguri le-am socotit ca o pierdere 

din pricina lui Hristos.   

 

Filipeni 3:8  

Ba încă, şi acum privesc toate 

aceste lucruri ca o pierdere, faţă de 

preţul nespus de mare al cunoaşterii 

lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru 

El am pierdut toate şi le socotesc ca 

un gunoi, ca să câştig pe Hristos   

 

Filipeni 4:13  

Pot totul în Hristos, care mă 

întăreşte.    

 

Filipeni 4:19  

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de 

toate trebuinţele voastre după 

bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.   

 

Filipeni 4:4  

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! 

Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!    

 

Filipeni 4:5  

Blândeţea voastră să fie cunoscută 

de toţi oamenii. Domnul este 

aproape.    

 

Filipeni 4:6-7  

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice 

lucru, aduceţi cererile voastre la 

cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 

rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.  Şi 

pacea lui Dumnezeu, care întrece 

orice pricepere, vă va păzi inimile şi 

gândurile în Hristos Isus.   

 

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.   

 

Proverbele 1:23  

 Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările 

mele!  Iată, voi turna duhul meu 

peste voi, vă voi face cunoscut 

cuvintele mele… 

    

Proverbele 1:33  

 dar cel ce m-ascultă va locui fără 

grijă, va trăi liniştit şi fără să se 

teamă de vreun rău.”    

 

Proverbele 1:8  

 Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău 

şi nu lepăda îndrumările mamei tale!    

 

Proverbele 10:12  

 Ura stârneşte certuri, dar dragostea 

acoperă toate greşelile.    

 

Proverbele 10:16  

Cel neprihănit îşi întrebuinţează 

câştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi 

întrebuinţează venitul pentru păcat.    

 

Proverbele 10:19  

Cine vorbeşte mult nu se poate să 

nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine 

buzele este un om chibzuit.    

 

Proverbele 10:22  

 Binecuvântarea Domnului 

îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie 

urmată de niciun necaz.   



Proverbele 10:28 

 Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi 

decât bucurie, dar nădejdea celor răi 

va pieri.    

 

Proverbele 10:29 

Calea Domnului este un zid de 

apărare pentru cel nevinovat, dar 

este o topenie pentru cei ce fac răul.    

 

Proverbele 10:3 

Domnul nu lasă pe cel neprihănit să 

sufere de foame, dar îndepărtează 

pofta celor răi.    

 

Proverbele 11:14  

 Când nu este chibzuinţă, poporul 

cade, dar biruinţa vine prin marele 

număr de sfetnici.    

 

Proverbele 11:25  

 Sufletul binefăcător va fi săturat, şi 

cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.    

 

Proverbele 11:30  

Rodul celui neprihănit este un pom 

de viaţă, şi cel înţelept câştigă 

suflete.  

   

Proverbele 11:8  

Cel neprihănit este scăpat din 

strâmtorare, şi cel rău îi ia locul.   

 

Proverbele 12:11  

Cine-şi lucrează ogorul va avea 

belşug de pâine, dar cine umblă 

după lucruri de nimic este fără minte.    

 

Proverbele 12:14  

Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, 

şi fiecare primeşte după lucrul 

mâinilor lui.    

 

Proverbele 12:24  

Mâna celor harnici va stăpâni, dar 

mâna leneşă va plăti bir.    

 

Proverbele 12:27  

Leneşul nu-şi frige vânatul, dar 

comoara de preţ a unui om este 

munca.    

 

Proverbele 13:13 

Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului 

se pierde, dar cine se teme de 

poruncă este răsplătit.    

 

 

 

 

Proverbele 14:26 

Cine se teme de Domnul are un 

sprijin tare în El şi copiii lui au un loc 

de adăpost la El.    

 

Proverbele 14:27  

Frica de Domnul este un izvor de 

viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii.    

 

Proverbele 15:1  

Un răspuns blând potoleşte mânia, 

dar o vorbă aspră aţâţă mânia.   

 

Proverbele 15:16-17  

Mai bine puţin cu frică de Domnul, 

decât o mare bogăţie cu tulburare!  

Mai bine un prânz de verdeţuri şi 

dragoste, decât un bou îngrăşat şi 

ură.    

 

Proverbele 15:22  

Planurile nu izbutesc când lipseşte o 

adunare care să chibzuiască, dar 

izbutesc când sunt mulţi sfetnici. 

 

Proverbele 15:33  

Frica de Domnul este şcoala 

înţelepciunii şi smerenia merge 

înaintea slavei.   

 

Proverbele 16:1-2 

Planurile pe care le face inima atârnă 

de om, dar răspunsul pe care-l dă 

gura vine de la Domnul.  Toate căile 

omului sunt curate în ochii lui, dar 

Cel ce cercetează duhurile este 

Domnul.    

 

Proverbele 16:16  

Cu cât mai mult face câştigarea 

înţelepciunii decât a aurului!  Cu cât 

este mai de dorit câştigarea 

priceperii decât a argintului!    

 

Proverbele 16:17  

Calea oamenilor fără prihană este să 

se ferească de rău; acela îşi păzeşte 

sufletul, care veghează asupra căii 

sale.    

 

Proverbele 16:20  

Cine cugetă la Cuvântul Domnului 

găseşte fericirea şi cine se încrede în 

Domnul este fericit.   

 

Proverbele 16:2 

Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată 

înţelepciunea când vorbeşte şi 

mereu se văd învăţături noi pe 

buzele lui.   

Proverbele 16:3  

Încredinţează-ţi lucrările în mâna 

Domnului, şi îţi vor izbuti planurile.    

 

Proverbele 16:32 

Cel încet la mânie preţuieşte mai 

mult decât un viteaz şi cine este 

stăpân pe sine preţuieşte mai mult 

decât cine cucereşte cetăţi.    

 

Proverbele 16:7 

Când sunt plăcute Domnului căile 

cuiva, îi face prieteni chiar şi pe 

vrăjmaşii lui.    

 

Proverbele 17:17 

Prietenul adevărat iubeşte oricând şi 

în nenorocire ajunge ca un frate.   

 

Proverbele 17:27  

Cine îşi înfrânează vorbele cunoaşte 

ştiinţa şi cine are duhul potolit este 

un om priceput. 

 

Proverbele 18:10  

Numele Domnului este un turn tare; 

cel neprihănit fuge în el şi stă la 

adăpost.   

 

Proverbele 18:21 

Moartea şi viaţa sunt în puterea 

limbii; oricine o iubeşte îi va mânca 

roadele.    

 

Proverbele 18:4 

Cuvintele gurii unui om sunt ca nişte 

ape adânci; izvorul înţelepciunii este 

ca un şuvoi care curge întruna.   

 

Proverbele 19:11 

Înţelepciunea face pe om răbdător şi 

este o cinste pentru el să uite 

greşelile.    

 

Proverbele 19:21 

Omul face multe planuri în inima lui, 

dar hotărârea Domnului, aceea se 

împlineşte.    

 

Proverbele 19:22  

Ceea ce face farmecul unui om este 

bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte 

un sărac decât un mincinos.   

 

Proverbele 19:23  

Frica de Domnul duce la viaţă, şi cel 

ce o are petrece noaptea sătul, fără 

să fie cercetat de nenorocire.   

 

 



Proverbele 19:8  

Cine capătă înţelepciune îşi iubeşte 

sufletul; cine păstrează priceperea 

găseşte fericirea.   

 

Proverbele 2:1-5 

Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, 

dacă vei păstra cu tine învăţăturile 

mele, dacă vei lua aminte la 

înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca 

inima la pricepere; dacă vei cere 

înţelepciune şi dacă te vei ruga 

pentru pricepere; dacă o vei căuta ca 

argintul şi vei umbla după ea ca 

după o comoară, atunci vei înţelege 

frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa 

lui Dumnezeu. 

 

Proverbele 2:20 

De aceea, tu să umbli pe calea 

oamenilor de bine şi să ţii cărările 

celor neprihăniţi!    

 

Proverbele 2:21 

Căci oamenii fără prihană vor locui 

ţara şi oamenii neîntinaţi vor rămâne 

în ea,   

 

Proverbele 2:6-7  

Căci Domnul dă înţelepciune; din 

gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. 

El dă izbândă celor fără prihană, dă 

un scut celor ce umblă în 

nevinovăţie.   

 

Proverbele 2:7  

El dă izbândă celor fără prihană, dă 

un scut celor ce umblă în 

nevinovăţie.   

 

Proverbele 20:18  

Planurile se pun la cale prin sfat!  Fă 

războiul cu chibzuinţă. 

 

Proverbele 21:21 

Cine urmăreşte neprihănirea şi 

bunătatea găseşte viaţă, neprihănire 

şi slavă.   

 

Proverbele 21:23 

Cine îşi păzeşte gura şi limba îşi 

scuteşte sufletul de multe necazuri.   

 

Proverbele 21:3  

A face dreptate şi judecată, este mai 

plăcut Domnului decât jertfele.    

 

Proverbele 21:31 

Calul este pregătit pentru ziua 

bătăliei, dar biruinţa este a Domnului.   

Proverbele 22:1 

Un nume bun este mai de dorit decât 

o bogăţie mare şi a fi iubit preţuieşte 

mai mult decât argintul şi aurul.    

Proverbele 22:11 

Cine iubeşte curăţia inimii şi are 

bunăvoinţa pe buze este prieten cu 

împăratul.    

 

Proverbele 24:14 

Tot aşa şi înţelepciunea este bună 

pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai 

un viitor şi nu ţi se va tăia nădejdea.   

 

Proverbele 25:21-22  

Dacă este flămând vrăjmaşul tău, 

dă-i pâine să mănânce, dacă-i este 

sete, dă-i apă să bea.  Căci, făcând 

aşa, aduni cărbuni aprinşi pe capul 

lui, şi Domnul îţi va răsplăti.   

 

Proverbele 25:25  

Ca apa proaspătă pentru un om 

obosit, aşa este o veste bună venită 

dintr-o ţară depărtată.    

 

Proverbele 27:1 

Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu 

ştii ce poate aduce o zi.   

 

Proverbele 28:13 

Cine îşi ascunde fărădelegile nu 

propăşeşte, dar cine le mărturiseşte 

şi se lasă de ele, capătă îndurare.    

 

Proverbele 28:5 

Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce 

este drept, dar cei ce caută pe 

Domnul înţeleg totul.   

 

Proverbele 3:11-12 

Fiule, nu dispreţui mustrarea 

Domnului şi nu te mâhni de 

pedepsele Lui.  Căci Domnul mustră 

pe cine iubeşte, ca un părinte pe 

copilul pe care-l iubeşte!   

 

Proverbele 3:25-26 

Nu te teme nici de spaimă 

năpraznică, nici de o năvălire din 

partea celor răi, căci Domnul va fi 

nădejdea ta şi El îţi va păzi piciorul 

de cădere.    

 

Proverbele 30:5  

Orice cuvânt al lui Dumnezeu este 

încercat.  El este un scut pentru cei 

ce se încred în El. 

 

 

Proverbele 3:5-6 

Încrede-te în Domnul din toată inima 

ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! 

Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El 

îţi va netezi cărările. 

 

Proverbele 3:3-4  

Să nu te părăsească bunătatea şi 

credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-

le pe tăbliţa inimii tale.  Şi astfel vei 

căpăta trecere şi minte sănătoasă 

înaintea lui Dumnezeu şi înaintea 

oamenilor.    

 

Proverbele 4:18  

Dar cărarea celor neprihăniţi este ca 

lumina strălucitoare, a cărei 

strălucire merge mereu crescând 

până la miezul zilei.    

 

Proverbele 4:23  

Păzeşte-ţi inima mai mult decât 

orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.  

  

Proverbele 9:10  

Începutul înţelepciunii este frica de 

Domnul şi ştiinţa sfinţilor este 

priceperea. 

 

Proverbele 4:25-27  

Ochii tăi să privească drept şi 

pleoapele tale să caute drept 

înaintea ta.  Cărarea pe care mergi 

să fie netedă şi toate căile tale să fie 

hotărâte: nu te abate nici la dreapta, 

nici la stânga şi fereşte-te de rău.   

 

Proverbele 4:7  

Iată începutul înţelepciunii: 

dobândeşte înţelepciunea şi, cu tot 

ce ai, dobândeşte priceperea.   

 

Proverbele 5:21  

Căci căile omului sunt lămurite 

înaintea ochilor Domnului şi El vede 

toate cărările lui.   

 

Proverbele 6:23  

Căci sfatul este o candelă, învăţătura 

este o lumină, iar îndemnul şi 

mustrarea sunt calea vieţii.   

 

Proverbele 8:11  

Căci înţelepciunea preţuieşte mai 

mult decât mărgăritarele şi niciun 

lucru de preţ nu se poate asemui cu 

ea. 

 

 

 



Proverbele 8:13  

Frica de Domnul este urârea răului; 

trufia şi mândria, purtarea rea şi gura 

mincinoasă – iată ce urăsc eu. 

 

Proverbele 8:17  

Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei 

ce mă caută cu tot dinadinsul mă 

găsesc. 

 

Psalmi 10:17  

Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, 

Doamne!  Le întăreşti inima, Îţi pleci 

urechea spre ei, 

 

Psalmi 101:6  

Voi avea ochii îndreptaţi asupra 

credincioşilor din ţară, ca să 

locuiască lângă mine; cel ce umblă 

pe o cale fără prihană, acela îmi va 

sluji.    

 

Psalmi 102:17  

El ia aminte la rugăciunea 

nevoiaşului şi nu-i nesocoteşte 

rugăciunea.   

 

Psalmi 100  

Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi 

locuitorii pământului!  Slujiţi 

Domnului cu bucurie, veniţi cu 

veselie înaintea Lui!  Să ştiţi că 

Domnul este Dumnezeu!  El ne-a 

făcut, ai Lui suntem: noi suntem 

poporul Lui şi turma păşunii Lui. 

Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi 

cu cântări în curţile Lui!  Lăudaţi-L şi 

binecuvântaţi-I Numele!  Căci 

Domnul este bun; bunătatea Lui ţine 

în veci şi credincioşia Lui, din neam 

în neam.    

 

Psalmi 102:1-2  

Doamne, ascultă-mi rugăciunea şi s-

ajungă strigătul meu până la Tine!  

Nu-mi ascunde Faţa Ta în ziua 

necazului meu!  Pleacă-Ţi urechea 

spre mine când strig!  Ascultă-mă 

degrabă!   

 

Psalmi 105:4 

Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, 

căutaţi necurmat Faţa Lui!   

 

Psalmi 103:1-2  

Binecuvântează, suflete, pe Domnul 

şi tot ce este în mine să 

binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!  

Binecuvântează, suflete, pe Domnul 

şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!   

Psalmi 103:13 

Cum se îndură un tată de copiii lui, 

aşa Se îndură Domnul de cei ce se 

tem de El. 

 

Psalmi 103:3-5 

El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi 

vindecă toate bolile tale, El îţi 

izbăveşte viaţa din groapă, El te 

încununează cu bunătate şi îndurare; 

El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi 

te face să întinereşti iarăşi ca 

vulturul.    

 

Psalmi 104:33-34 

Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi 

lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi!  

Fie plăcute Lui cuvintele mele!  Mă 

bucur de Domnul. 

 

Psalmi 107:9  

Căci El a potolit setea sufletului 

însetat şi a umplut de bunătăţi 

sufletul flămând. 

 

Psalmi 105:1-3  

Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele 

Lui!  Faceţi cunoscut printre popoare 

isprăvile Lui!  Cântaţi, cântaţi în 

cinstea Lui!  Vorbiţi despre toate 

minunile Lui!  Făliţi-vă cu Numele Lui 

cel sfânt!  Să se bucure inima celor 

ce caută pe Domnul!   

 

Psalmi 107:13-16  

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat 

către Domnul, şi El i-a izbăvit din 

necazurile lor.  I-a scos din întuneric 

şi din umbra morţii şi le-a rupt 

legăturile.  O, de ar lăuda oamenii pe 

Domnul pentru bunătatea Lui şi 

pentru minunile Lui faţă de fiii 

oamenilor!  Căci El a sfărâmat porţi 

de aramă şi a rupt zăvoare de fier.   

 

Psalmi 107:28  

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat 

către Domnul, şi El i-a izbăvit din 

necazurile lor.   

 

Psalmi 107:6-7  

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat 

către Domnul, şi El i-a izbăvit din 

necazurile lor; i-a călăuzit pe drumul 

cel drept, ca să ajungă într-o cetate 

de locuit.    

 

Psalmi 119:24 

Învăţăturile Tale sunt desfătarea mea 

şi sfătuitorii mei. 

Psalmi 108:12-13  

Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic 

este ajutorul omului.  Cu Dumnezeu 

vom face mari isprăvi; El va zdrobi 

pe vrăjmaşii noştri. 

 

Psalmi 109:21-22  

Iar Tu, Doamne, Dumnezeule, 

lucrează pentru mine din pricina 

Numelui Tău, căci mare este 

bunătatea Ta; izbăveşte-mă!  Sunt 

nenorocit şi lipsit şi îmi e rănită inima 

înăuntrul meu.    

 

Psalmi 111:10 

Frica Domnului este începutul 

înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au 

o minte sănătoasă şi slava Lui ţine în 

veci.   

 

Psalmi 111:2  

Mari sunt lucrările Domnului, 

cercetate de toţi cei ce le iubesc!   

 

Psalmi 112:1-2  

Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul 

care se teme de Domnul şi care are 

o mare plăcere pentru poruncile Lui!  

Sămânţa lui va fi puternică pe 

pământ; neamul oamenilor fără 

prihană va fi binecuvântat.   

 

Psalmi 112:4-5  

Celui fără prihană îi răsare o lumină 

în întuneric, El este milostiv, 

îndurător şi drept.  Ce bine-i merge 

omului care face milă şi împrumută 

pe altul şi care îşi rânduieşte faptele 

după dreptate!   

 

Psalmi 115:12-13  

Domnul Şi-aduce aminte de noi. El 

va binecuvânta: va binecuvânta casa 

lui Israel, va binecuvânta casa lui 

Aaron, va binecuvânta pe cei ce se 

tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei 

mari.   

 

Psalmi 115:9-11  

Israele, încrede-te în Domnul!  El 

este ajutorul şi scutul lor.  Casa lui 

Aaron, încrede-te în Domnul!  El este 

ajutorul şi scutul lor.  Cei ce vă 

temeţi de Domnul, încredeţi-vă în 

Domnul!  El este ajutorul şi scutul lor.   

 

Psalmi 119:114  

Tu eşti adăpostul şi scutul meu; eu 

nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.    

 



Psalmi 116:1-2  

Iubesc pe Domnul, căci El aude 

glasul meu, cererile mele.  Da, El Şi-

a plecat urechea spre mine, de 

aceea-L voi chema toată viaţa mea.    

 

Psalmi 116:6  

Domnul păzeşte pe cei fără răutate: 

eram nenorocit de tot, dar El m-a 

mântuit.   

 

Psalmi 116:8  

Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la 

moarte, ochii din lacrimi şi picioarele 

de cădere.   

 

Psalmi 118:15  

Strigăte de biruinţă şi de mântuire se 

înalţă în corturile celor neprihăniţi: 

dreapta Domnului câştigă biruinţa!   

 

Psalmi 118:21  

Te laud, pentru că m-ai ascultat, 

pentru că m-ai mântuit!   

 

Psalmi 118:24-25 

Aceasta este ziua pe care a făcut-o 

Domnul: să ne bucurăm şi să ne 

veselim în ea!  Doamne, ajută!  

Doamne, dă izbândă!    

 

Psalmi 118:5  

În mijlocul strâmtorării, am chemat 

pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi 

m-a scos la larg.    

 

Psalmi 118:6  

Domnul este de partea mea, nu mă 

tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte 

oameni?   

 

Psalmi 118:8-9  

Mai bine este să cauţi un adăpost în 

Domnul, decât să te încrezi în om; 

mai bine să cauţi un adăpost în 

Domnul, decât să te încrezi în cei 

mari.    

 

Psalmi 119:1  

Ferice de cei fără prihană în calea 

lor, care umblă întotdeauna după 

Legea Domnului!    

 

Psalmi 119:105 

Cuvântul Tău este o candelă pentru 

picioarele mele şi o lumină pe 

cărarea mea.   

 

 

 

Psalmi 119:14  

Când urmez învăţăturile Tale, mă 

bucur de parc-aş avea toate 

comorile.   

 

Psalmi 119:147 

O iau înaintea zorilor şi strig; 

nădăjduiesc în făgăduinţele Tale.   

 

Psalmi 119:165  

Multă pace au cei ce iubesc Legea 

Ta şi nu li se întâmplă nicio 

nenorocire.   

 

Psalmi 119:36  

Pleacă-mi inima spre învăţăturile 

Tale, şi nu spre câştig!   

 

Psalmi 119:50 

Aceasta este mângâierea mea în 

necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi 

dă iarăşi viaţă.    

 

Psalmi 119:72  

Mai mult preţuieşte pentru mine 

legea gurii Tale, decât o mie de 

lucruri de aur şi de argint.   

 

Psalmi 119:74  

Cei ce se tem de Tine mă văd şi se 

bucură, căci nădăjduiesc în 

făgăduinţele Tale.    

 

Psalmi 120:1  

Către Domnul strig în strâmtorarea 

mea, şi El m-ascultă. 

 

Psalmi 121:1-2  

Îmi ridic ochii spre munţi…  De unde-

mi va veni ajutorul?  Ajutorul îmi vine 

de la Domnul, care a făcut cerurile şi 

pământul.    

 

Psalmi 139:3 

Ştii când umblu şi când mă culc şi 

cunoşti toate căile mele.    

 

Psalmi 121:3-4  

Da, El nu va îngădui să ţi se clatine 

piciorul; Cel ce te păzeşte nu va 

dormita.  Iată că nu dormitează, nici 

nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.    

 

Psalmi 124:8 

Ajutorul nostru este în Numele 

Domnului, care a făcut cerurile şi 

pământul. 

 

 

 

Psalmi 121:5-8  

Domnul este Păzitorul tău, Domnul 

este umbra ta pe mâna ta cea 

dreaptă.  De aceea nu te va bate 

soarele ziua, nici luna noaptea. 

Domnul te va păzi de orice rău, îţi va 

păzi sufletul.  Domnul te va păzi la 

plecare şi la venire, de acum şi până 

în veac. 

 

Psalmi 121:7-8  

Domnul te va păzi de orice rău, îţi va 

păzi sufletul.  Domnul te va păzi la 

plecare şi la venire, de acum şi până 

în veac. 

 

Psalmi 125:1 

Cei ce se încred în Domnul sunt ca 

Muntele Sionului, care nu se clatină, 

ci stă întărit pe vecie.    

 

Psalmi 123:1-2  

La Tine îmi ridic ochii, la Tine, care 

locuieşti în ceruri.  Cum se uită ochii 

robilor la mâna stăpânilor lor şi ochii 

roabei la mâna stăpânei ei, aşa se 

uită ochii noştri la Domnul, 

Dumnezeul nostru, până va avea 

milă de noi. 

 

Psalmi 124:1-3  

De n-ar fi fost Domnul de partea 

noastră, să spună Israel acum!  De 

n-ar fi fost Domnul de partea noastră 

când s-au ridicat oamenii împotriva 

noastră, ne-ar fi înghiţit de vii când li 

s-a aprins mânia împotriva noastră;   

 

Psalmi 126:3 

Da, Domnul a făcut mari lucruri 

pentru noi, şi de aceea suntem plini 

de bucurie.    

 

Psalmi 126:5-6  

Cei ce seamănă cu lacrimi vor 

secera cu cântări de veselie.  Cel ce 

umblă plângând când aruncă 

sămânţa se întoarce cu veselie când 

îşi strânge snopii.    

 

Psalmi 127:1-2 

Dacă nu zideşte Domnul o casă, 

degeaba lucrează cei ce o zidesc; 

dacă nu păzeşte Domnul o cetate, 

degeaba veghează cel ce o păzeşte. 

Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi 

vă culcaţi târziu ca să mâncaţi o 

pâine câştigată cu durere, căci 

preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în 

somn.    



Psalmi 128:1-2  

Ferice de oricine se teme de Domnul 

şi umblă pe căile Lui!  Căci atunci te 

bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti 

fericit şi-ţi merge bine.    

 

Psalmi 13:5-6 

Eu am încredere în bunătatea Ta, 

sunt cu inima veselă din pricina 

mântuirii Tale: cânt Domnului, căci 

mi-a făcut bine!    

 

Psalmi 130:1-2 

Din fundul adâncului, Te chem, 

Doamne!  Doamne, ascultă-mi 

glasul! Să ia aminte urechile Tale la 

glasul cererilor mele!    

 

Psalmi 130:5  

Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul 

meu nădăjduieşte şi aştept 

făgăduinţa Lui.    

 

Psalmi 130:6  

Sufletul meu aşteaptă pe Domnul, 

mai mult decât aşteaptă străjerii 

dimineaţa, da, mai mult decât 

aşteaptă străjerii dimineaţa.    

 

Psalmi 130:7  

Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, 

căci la Domnul este îndurarea şi la El 

este belşug de răscumpărare!    

 

Psalmi 131:3  

Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, 

de acum şi până în veac!    

 

Psalmi 133:1  

Iată ce plăcut şi ce dulce este să 

locuiască fraţii împreună!    

 

Psalmi 138:3 

În ziua când Te-am chemat, m-ai 

ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai 

întărit sufletul.    

 

Psalmi 134:1-3 

Iată, binecuvântaţi pe Domnul, toţi 

robii Domnului, care staţi noaptea în 

Casa Domnului!  Ridicaţi-vă mâinile 

spre Sfântul Locaş şi binecuvântaţi 

pe Domnul!  Domnul să te 

binecuvânteze din Sion, El, care a 

făcut cerurile şi pământul! 

 

Psalmi 138:8 

Domnul va sfârşi ce a început pentru 

mine.  Doamne, bunătatea Ta ţine în 

veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale. 

Psalmi 135:1-2  

Lăudaţi pe Domnul!  Lăudaţi Numele 

Domnului, lăudaţi-L, robi ai 

Domnului, care staţi în Casa 

Domnului, în curţile Casei 

Dumnezeului nostru!    

 

Psalmi 135:20-21  

Casa lui Levi, binecuvântaţi pe 

Domnul!  Cei ce vă temeţi de 

Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!  

Domnul să fie binecuvântat din Sion, 

El, care locuieşte în Ierusalim! 

Lăudaţi pe Domnul! 

 

Psalmi 136:25  

Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, 

căci în veac ţine îndurarea Lui!    

 

Psalmi 138:2  

Mă închin în Templul Tău cel sfânt şi 

laud Numele Tău pentru bunătatea şi 

credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit 

faima prin împlinirea făgăduinţelor 

Tale.   

 

Psalmi 138:7 

Când umblu în mijlocul strâmtorării, 

Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre 

mânia vrăjmaşilor mei şi dreapta Ta 

mă mântuieşte.    

 

Psalmi 139:1-2  

Doamne, Tu mă cercetezi de 

aproape şi mă cunoşti, ştii când stau 

jos şi când mă scol şi de departe îmi 

pătrunzi gândul.    

 

Psalmi 139:13-14  

Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai 

ţesut în pântecele mamei mele: Te 

laud că sunt o făptură aşa de 

minunată.  Minunate sunt lucrările 

Tale, şi ce bine vede sufletul meu 

lucrul acesta! 

 

Psalmi 139:16 

Când nu eram decât un plod fără 

chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea 

Ta erau scrise toate zilele care-mi 

erau rânduite, mai înainte de a fi fost 

vreuna din ele. 

 

Psalmi 139:23-24 

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi 

cunoaşte-mi inima!  Încearcă-mă şi 

cunoaşte-mi gândurile!  Vezi dacă 

sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea 

veşniciei!    

 

Psalmi 141:1  

Doamne, eu Te chem; vino degrabă 

la mine!  Ia aminte la glasul meu 

când Te chem 

 

Psalmi 140:12-13 

Ştiu că Domnul face dreptate celui 

obijduit, dreptate celor lipsiţi.  Da, cei 

neprihăniţi vor lăuda Numele Tău, 

oamenii fără prihană vor locui 

înaintea Ta.  

 

Psalmi 143:10 

Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu 

eşti Dumnezeul meu.  Duhul Tău cel 

bun să mă călăuzească pe calea cea 

dreaptă!    

 

Psalmi 139:7-10 

Unde mă voi duce departe de Duhul 

Tău şi unde voi fugi departe de Faţa 

Ta?  Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti 

acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa 

morţilor, iată-Te şi acolo.  Dacă voi 

lua aripile zorilor şi mă voi duce să 

locuiesc la marginea mării, şi acolo 

mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta 

mă va apuca.    

 

Psalmi 140:6-7 

Eu zic Domnului: „Tu eşti Dumnezeul 

meu!  Ia aminte, Doamne, la glasul 

rugăciunilor mele!  Doamne, 

Dumnezeule, tăria mântuirii mele, 

Tu-mi acoperi capul în ziua luptei.” 

 

Psalmi 141:2 

Ca tămâia să fie rugăciunea mea 

înaintea Ta şi ca jertfa de seară să 

fie ridicarea mâinilor mele!    

 

Psalmi 142:1-2  

Cu glasul meu strig către Domnul, cu 

glasul meu mă rog către Domnul.  

Îmi vărs necazul înaintea Lui şi-mi 

povestesc strâmtorarea înaintea Lui.    

 

Psalmi 142:3 

Când îmi este mâhnit duhul în mine, 

Tu îmi cunoşti cărarea.  Pe drumul 

pe care umblu, mi-au întins o cursă.   

 

Psalmi 143:8-9 

Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă 

bunătatea Ta, căci mă încred în 

Tine.  Arată-mi calea pe care trebuie 

să umblu, căci la Tine îmi înalţ 

sufletul.  Scapă-mă de vrăjmaşii mei, 

Doamne, căci la Tine caut adăpost. 

 



Psalmi 142:5-7  

Doamne, către Tine strig şi zic: „Tu 

eşti scăparea mea, partea mea de 

moştenire pe pământul celor vii.”  Ia 

aminte la strigătele mele, căci sunt 

nenorocit de tot.  Izbăveşte-mă de 

cei ce mă prigonesc, căci sunt mai 

tari decât mine.  Scoate-mi sufletul 

din temniţă, ca să laud Numele Tău!  

Cei neprihăniţi vor veni să mă 

înconjoare când îmi vei face bine.    

 

Psalmi 143:4-5  

Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi 

este tulburată inima înăuntrul meu.  

Mi-aduc aminte de zilele de 

odinioară, mă gândesc la toate 

lucrările Tale, cuget la lucrarea 

mâinilor Tale.    

 

Psalmi 146:5  

Ferice de cine are ca ajutor pe 

Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-

şi pune nădejdea în Domnul, 

Dumnezeul său!    

 

Psalmi 144:1-2  

Binecuvântat să fie Domnul, Stânca 

mea, care-mi deprinde mâinile la 

luptă, degetele la bătălie, 

Binefăcătorul meu şi Cetăţuia mea, 

Turnul meu de scăpare şi Izbăvitorul 

meu, Scutul meu de adăpost, care-

mi supune pe poporul meu! 

 

Psalmi 145:14  

Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi 

îndreaptă pe cei încovoiaţi. 

 

Psalmi 145:15  

Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi 

Tu le dai hrana la vreme.   

 

Psalmi 147:11 

Domnul iubeşte pe cei ce se tem de 

El, pe cei ce nădăjduiesc în 

bunătatea Lui.   

 

Psalmi 145:18-19 

Domnul este lângă toţi cei ce-L 

cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu 

toată inima.  El împlineşte dorinţele 

celor ce se tem de El, le aude 

strigătul şi-i scapă.    

 

Psalmi 145:20  

Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L 

iubesc şi nimiceşte pe toţi cei răi.    

 

 

Psalmi 145:9-10 

Domnul este bun faţă de toţi şi 

îndurările Lui se întind peste toate 

lucrările Lui.  Toate lucrările Tale Te 

vor lăuda, Doamne!  Şi credincioşii 

Tăi Te vor binecuvânta.    

 

Psalmi 146:2-3 

Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi 

lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.  

Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii 

oamenilor, în care nu este ajutor.    

 

Psalmi 146:7  

El face dreptate celor asupriţi; dă 

pâine celor flămânzi.  Domnul 

izbăveşte pe prinşii de război;    

 

Psalmi 146:8 

Domnul deschide ochii orbilor; 

Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi; 

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi.    

 

Psalmi 146:9 

Domnul ocroteşte pe cei străini, 

sprijină pe orfan şi pe văduvă, dar 

răstoarnă calea celor răi.    

 

Psalmi 147:13-14 

Căci El întăreşte zăvoarele porţilor, 

El binecuvântează pe fiii tăi în 

mijlocul tău; El dă pace ţinutului tău 

şi te satură cu cel mai bun grâu.   

 

Psalmi 147:3  

tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită 

şi le leagă rănile.   

 

Psalmi 147:6 

Domnul sprijină pe cei nenorociţi şi 

doboară pe cei răi la pământ.   

 

Psalmi 148:14  

El a înălţat tăria poporului Său: iată o 

pricină de laudă pentru toţi 

credincioşii Lui, pentru copiii lui 

Israel, popor de lângă El. Lăudaţi pe 

Domnul!   

 

Psalmi 149:4  

Căci Domnul are plăcere de poporul 

Său şi slăveşte pe cei nenorociţi 

mântuindu-i.    

 

Psalmi 149:5  

Să salte de bucurie credincioşii Lui 

îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte 

de bucurie în aşternutul lor!    

 

 

Psalmi 150 

Lăudaţi pe Domnul!  Lăudaţi pe 

Dumnezeu în Locaşul Lui cel Sfânt, 

lăudaţi-L în întinderea cerului, unde 

se arată puterea Lui!  Lăudaţi-L 

pentru isprăvile Lui cele mari, 

lăudaţi-L după mărimea Lui 

nemărginită!  Lăudaţi-L cu sunet de 

trâmbiţă, lăudaţi-L cu alăuta şi harpa!  

Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri, 

lăudaţi-L cântând cu instrumente cu 

coarde şi cu cavalul!  Lăudaţi-L cu 

chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu 

chimvale zăngănitoare!  Tot ce are 

suflare să laude pe Domnul!  Lăudaţi 

pe Domnul!    

 

Psalmi 16:11 

Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea 

Feţei Tale sunt bucurii nespuse şi 

desfătări veşnice în dreapta Ta.    

 

Psalmi 16:7-9  

Eu binecuvântez pe Domnul, care 

mă sfătuieşte, căci până şi noaptea 

îmi dă îndemnuri inima.  Am 

necurmat pe Domnul înaintea ochilor 

mei.  Când este El la dreapta mea, 

nu mă clatin.  De aceea, inima mi se 

bucură, sufletul mi se veseleşte şi 

trupul mi se odihneşte în linişte.    

 

Psalmi 18:1-2  

Te iubesc din inimă, Doamne, tăria 

mea!  Doamne, Tu eşti stânca mea, 

cetăţuia mea, izbăvitorul meu!  

Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în 

care mă ascund, scutul meu, tăria 

care mă scapă şi întăritura mea!    

 

Psalmi 18:19  

El m-a scos la loc larg şi m-a scăpat, 

pentru că mă iubeşte.    

 

Psalmi 18:3  

Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!” şi 

sunt izbăvit de vrăjmaşii mei.   

 

Psalmi 18:35 

Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, 

dreapta Ta mă sprijină şi îndurarea 

Ta mă face mare.    

 

Psalmi 18:6  

Dar, în strâmtorarea mea, am 

chemat pe Domnul şi am strigat 

către Dumnezeul meu: din locaşul 

Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul 

meu a ajuns până la El, până la 

urechile Lui.    



Psalmi 19:13  

Păzeşte de asemenea, pe robul Tău 

de mândrie, ca să nu stăpânească 

ea peste mine!  Atunci voi fi fără 

prihană, nevinovat de păcate mari.    

 

Psalmi 20:1-2 

Să te asculte Domnul în ziua 

necazului, să te ocrotească Numele 

Dumnezeului lui Iacov, să-ţi trimită 

ajutor din locaşul Său cel Sfânt şi să 

te sprijine din Sion! 

 

Psalmi 20:4  

Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi 

împlinească toate planurile tale!   

  

Psalmi 22:24  

Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu 

urăşte necazurile celui nenorocit şi 

nu-Şi ascunde Faţa de el, ci îl 

ascultă când strigă către El.   

 

Psalmi 22:26  

Cei săraci vor mânca şi se vor 

sătura, cei ce caută pe Domnul Îl vor 

lăuda.  Veselă să vă fie inima pe 

vecie! 

 

Psalmi 23:4  

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea 

umbrei morţii, nu mă tem de niciun 

rău, căci Tu eşti cu mine.  Toiagul şi 

nuiaua Ta mă mângâie. 

 

Psalmi 23:6 

Da, fericirea şi îndurarea mă vor 

însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi 

locui în Casa Domnului până la 

sfârşitul zilelor mele.  

 

Psalmi 25:1-2 

La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.  

În Tine, Dumnezeule, mă încred: să 

nu fiu dat de ruşine, ca să nu se 

bucure vrăjmaşii mei de mine! 

 

Psalmi 25:14  

Prietenia Domnului este pentru cei 

ce se tem de El şi legământul făcut 

cu El le dă învăţătură.    

 

Psalmi 25:20  

Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă!  Nu 

mă lăsa să fiu dat de ruşine când mă 

încred în Tine!    

 

Psalmi 28:6 

Binecuvântat să fie Domnul, căci 

ascultă glasul rugăciunilor mele! 

Psalmi 27:1-3  

Domnul este lumina şi mântuirea 

mea.  De cine să mă tem?  Domnul 

este sprijinitorul vieţii mele.  De cine 

să-mi fie frică?  Când înaintează cei 

răi împotriva mea, ca să-mi mănânce 

carnea, tocmai ei – prigonitorii şi 

vrăjmaşii mei – se clatină şi cad.  

Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva 

mea, inima mea tot nu s-ar teme.  

Chiar război de s-ar ridica împotriva 

mea, tot plin de încredere aş fi.   

 

Psalmi 27:14 

Nădăjduieşte în Domnul!  Fii tare, 

îmbărbătează-ţi inima şi 

nădăjduieşte în Domnul!    

 

Psalmi 27:4-5 

Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc 

fierbinte: aş vrea să locuiesc toată 

viaţa mea în Casa Domnului, ca să 

privesc frumuseţea Domnului şi să 

mă minunez de Templul Lui.  Căci El 

mă va ocroti în coliba Lui, în ziua 

necazului, mă va ascunde sub 

acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa 

pe o stâncă.    

 

Psalmi 28:7 

Domnul este tăria mea şi scutul meu; 

în El mi se încrede inima şi sunt 

ajutat.  De aceea îmi este plină de 

veselie inima şi-L laud prin cântările 

mele. 

 

Psalmi 31:24 

Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi 

cei ce nădăjduiţi în Domnul!    

 

Psalmi 30:1-2 

Te înalţ, Doamne, căci m-ai ridicat şi 

n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se 

bucure de mine.  Doamne, 

Dumnezeule, eu am strigat către 

Tine, şi Tu m-ai vindecat.    

 

Psalmi 30:11-12 

Şi mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, 

mi-ai dezlegat sacul de jale şi m-ai 

încins cu bucurie, pentru ca inima 

mea să-Ţi cânte şi să nu stea mută.  

Doamne, Dumnezeule, eu pururea 

Te voi lăuda! 

 

Psalmi 33:9 

Căci el zice, şi se face; porunceşte, 

şi ce porunceşte ia fiinţă.    

 

 

Psalmi 31:1-3  

Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu 

dat de ruşine niciodată.  Izbăveşte-

mă în dreptatea Ta!  Pleacă-Ţi 

urechea spre mine, grăbeşte de-mi 

ajută!  Fii pentru mine o stâncă 

ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi 

găsesc scăparea!  Căci Tu eşti 

Stânca mea, Cetăţuia mea şi, pentru 

Numele Tău, mă vei povăţui şi mă 

vei călăuzi. 

 

Psalmi 31:23  

Iubiţi dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de 

El.  Căci Domnul păzeşte pe cei 

credincioşi şi pedepseşte aspru pe 

cei mândri. 

 

Psalmi 32:6  

De aceea, orice om evlavios să se 

roage Ţie la vreme potrivită!  Şi chiar 

de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor 

atinge de loc. 

 

Psalmi 32:7  

Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi 

din necaz, Tu mă înconjuri cu cântări 

de izbăvire. 

 

Psalmi 32:8 

„Eu, zice Domnul, te voi învăţa şi-ţi 

voi arăta calea pe care trebuie s-o 

urmezi, te voi sfătui şi voi avea 

privirea îndreptată asupra ta.”    

 

Psalmi 34:15 

Ochii Domnului sunt peste cei fără 

prihană şi urechile Lui iau aminte la 

strigătele lor. 

  

Psalmi 34:17 

Când strigă cei fără prihană, Domnul 

aude şi-i scapă din toate necazurile 

lor. 

 

Psalmi 34:18  

Domnul este aproape de cei cu inima 

înfrântă şi mântuieşte pe cei cu 

duhul zdrobit. 

 

Psalmi 34:22  

Domnul scapă sufletul robilor Săi şi 

niciunul din cei ce se încred în El nu 

este osândit. 

 

Psalmi 34:4  

Eu am căutat pe Domnul şi mi-a 

răspuns: m-a izbăvit din toate 

temerile mele. 

 



Psalmi 34:7  

Îngerul Domnului tabără în jurul celor 

ce se tem de El şi-i scapă din 

primejdie. 

 

Psalmi 37:23-24  

Domnul întăreşte paşii omului când Îi 

place calea lui; dacă se întâmplă să 

cadă, nu este doborât de tot, căci 

Domnul îl apucă de mână.    

 

Psalmi 38:15 

Doamne, în Tine nădăjduiesc; Tu vei 

răspunde, Doamne, Dumnezeule 

 

Psalmi 37:39-40  

Scăparea celor neprihăniţi vine de la 

Domnul; El este ocrotitorul lor la 

vremea necazului.  Domnul îi ajută 

şi-i izbăveşte; îi izbăveşte de cei răi 

şi-i scapă, pentru că se încred în El.   

 

Psalmi 37:4-5 

Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va 

da tot ce-ţi doreşte inima.  

Încredinţează-ţi soarta în mâna 

Domnului, încrede-te în El, şi El va 

lucra,    

 

Psalmi 4:1  

Răspunde-mi când strig, Dumnezeul 

neprihănirii mele, scoate-mă la loc 

larg când sunt la strâmtorare!  Ai 

milă de mine, ascultă-mi rugăciunea! 

 

Psalmi 4:3 

Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om 

pe care-l iubeşte: Domnul aude când 

strig către El. 

 

Psalmi 4:7 

Tu-mi dai mai multă bucurie în inima 

mea, decât au ei când li se 

înmulţeşte rodul grâului şi al vinului. 

 

Psalmi 40:1-2  

Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi 

El S-a plecat spre mine, mi-a 

ascultat strigătele.  M-a scos din 

groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-

a pus picioarele pe stâncă şi mi-a 

întărit paşii. 

 

Psalmi 40:16  

Să se bucure şi să se veselească în 

Tine toţi cei ce Te caută!  Cei ce 

iubesc mântuirea Ta să zică fără 

încetare: „Mărit să fie Domnul!” 

 

 

Psalmi 40:17 

Eu sunt sărac şi lipsit, dar Domnul 

Se gândeşte la mine.  Tu eşti ajutorul 

şi izbăvitorul meu: nu zăbovi, 

Dumnezeule!    

 

Psalmi 40:5  

Doamne, Dumnezeule, multe sunt 

minunile şi planurile Tale pentru 

mine: nimeni nu se poate asemăna 

cu Tine.  Aş vrea să le vestesc şi să 

le trâmbiţez, dar numărul lor este 

prea mare ca să le povestesc. 

 

Psalmi 41:1-2  

Ferice de cel ce îngrijeşte de cel 

sărac!  Căci în ziua nenorocirii 

Domnul îl izbăveşte; Domnul îl 

păzeşte şi-l ţine în viaţă.  El este 

fericit pe pământ şi nu-l laşi la bunul 

plac al vrăjmaşilor lui. 

 

Psalmi 41:11  

Prin aceasta voi cunoaşte că mă 

iubeşti, dacă nu mă va birui 

vrăjmaşul meu. 

 

Psalmi 42:1-2  

Cum doreşte un cerb izvoarele de 

apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe 

Tine, Dumnezeule!  Sufletul meu 

însetează după Dumnezeu, după 

Dumnezeul cel viu; când mă voi 

duce şi mă voi arăta înaintea lui 

Dumnezeu? 

 

Psalmi 46:5 

Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu 

se clatină; Dumnezeu o ajută în 

revărsatul zorilor. 

 

Psalmi 46:7  

Domnul oştirilor este cu noi, 

Dumnezeul lui Iacov este un turn de 

scăpare pentru noi.    

 

Psalmi 42:11  

Pentru ce te mâhneşti, suflete şi 

gemi înăuntrul meu?  Nădăjduieşte 

în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; 

El este mântuirea mea şi Dumnezeul 

meu. 

 

Psalmi 42:5  

Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi 

gemi înăuntrul meu?  Nădăjduieşte 

în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; 

El este mântuirea mea şi Dumnezeul 

meu.    

 

Psalmi 43:5 

Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi 

gemi înăuntrul meu?  Nădăjduieşte 

în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda: 

El este mântuirea mea şi Dumnezeul 

meu. 

 

Psalmi 45:3-4 

Războinic viteaz, încinge-ţi sabia–

podoaba şi slava, da, slava Ta!  Fii 

biruitor, suie-te în carul tău de luptă, 

apără adevărul, blândeţea şi 

neprihănirea, şi dreapta ta să 

strălucească prin isprăvi minunate! 

 

Psalmi 5:12 

Căci Tu binecuvântezi pe cel 

neprihănit, Doamne, şi-l înconjuri cu 

bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu 

un scut. 

 

Psalmi 46:10-11 

 „Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt 

Dumnezeu: Eu stăpânesc peste 

neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” 

Domnul oştirilor este cu noi.  

Dumnezeul lui Iacov este un turn de 

scăpare pentru noi. 

 

Psalmi 46:1-3  

Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul 

nostru, un ajutor care nu lipseşte 

niciodată în nevoi.  De aceea nu ne 

temem chiar dacă s-ar zgudui 

pământul şi s-ar clătina munţii în 

inima mărilor.  Chiar dacă ar urla şi 

ar spumega valurile mării şi s-ar 

ridica până acolo de să se cutremure 

munţii. 

 

Psalmi 5:11 

Atunci, toţi cei ce se încred în Tine 

se vor bucura, se vor veseli 

totdeauna, căci Tu îi vei ocroti.  Tu 

vei fi bucuria celor ce iubesc Numele 

Tău. 

 

Psalmi 5:3  

Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! 

Dimineaţa, eu îmi îndrept rugăciunea 

spre Tine şi aştept.    

 

Psalmi 50:14 

Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri 

şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui 

Preaînalt. 

 

Psalmi 50:15 

Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu 

te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!    



Psalmi 65:11 

Încununezi anul cu bunătăţile Tale şi 

paşii Tăi varsă belşugul.    

 

Psalmi 50:23 

Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela 

Mă proslăveşte, şi celui ce veghează 

asupra căii lui, aceluia îi voi arăta 

mântuirea lui Dumnezeu.    

 

Psalmi 51:10-11 

Zideşte în mine o inimă curată, 

Dumnezeule, pune în mine un duh 

nou şi statornic!  Nu mă lepăda de la 

Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul 

Tău cel Sfânt. 

 

Psalmi 55:22  

Încredinţează-ţi soarta în mâna 

Domnului, şi El te va sprijini.  El nu 

va lăsa niciodată să se clatine cel 

neprihănit.    

 

Psalmi 56:11  

Mă încred în Dumnezeu şi nu mă 

tem de nimic.  Ce pot să-mi facă 

nişte oameni? 

 

Psalmi 56:3-4 

Ori de câte ori mă tem, eu mă încred 

în Tine.  Eu mă voi lăuda cu 

Dumnezeu, cu Cuvântul Lui.  Mă 

încred în Dumnezeu şi nu mă tem de 

nimic.  Ce pot să-mi facă nişte 

oameni? 

 

Psalmi 56:8 

Tu numeri paşii vieţii mele de 

pribeag; pune-mi lacrimile în burduful 

Tău.  Nu sunt ele scrise în cartea 

Ta? 

 

Psalmi 57:2-3 

Eu strig către Dumnezeu, către Cel 

Preaînalt, către Dumnezeu, care 

lucrează pentru mine.  El îmi va 

trimite izbăvire din cer, în timp ce 

prigonitorul meu îmi aruncă ocări.  

Da, Dumnezeu Îşi va trimite 

bunătatea şi credincioşia.   

 

Psalmi 59:16-17  

Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-

dimineaţă voi lăuda bunătatea Ta.  

Căci Tu eşti un turn de scăpare 

pentru mine, un loc de adăpost în 

ziua necazului meu.  O, Tăria mea!  

Pe Tine Te voi lăuda, căci 

Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea 

bun, este turnul meu de scăpare. 

Psalmi 71:1 

În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: 

să nu rămân de ruşine niciodată! 

 

Psalmi 59:9  

Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine 

nădăjduiesc, căci Dumnezeu este 

scăparea mea. 

 

Psalmi 6:9  

Domnul îmi ascultă cererile şi 

Domnul îmi primeşte rugăciunea! 

 

Psalmi 61:1-3  

Ascultă, Dumnezeule, strigătele 

mele, ia aminte la rugăciunea mea!  

De la capătul pământului strig către 

Tine cu inima mâhnită şi zic: Du-mă 

pe stânca pe care n-o pot ajunge, 

căci este prea înaltă pentru mine!  

Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, 

un turn tare împotriva vrăjmaşului. 

 

Psalmi 65:2  

Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi 

oamenii vor veni la Tine. 

 

Psalmi 62:1-2  

Da, numai în Dumnezeu mi se 

încrede sufletul; de la El îmi vine 

ajutorul.  Da, El este stânca şi 

ajutorul meu, Turnul meu de 

scăpare; nicidecum nu mă voi 

clătina. 

 

Psalmi 62:5-7  

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, 

căci de la El îmi vine nădejdea.  Da, 

El este stânca şi ajutorul meu, Turnul 

meu de scăpare: nicidecum nu mă 

voi clătina.  Pe Dumnezeu se 

întemeiază ajutorul şi slava mea; în 

Dumnezeu este stânca puterii mele, 

locul meu de adăpost. 

 

Psalmi 62:8 

Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă 

în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui!  

Dumnezeu este adăpostul nostru.    

 

Psalmi 63:1 

Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul 

meu, pe Tine Te caut!  Îmi însetează 

sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul 

după Tine, într-un pământ sec, uscat 

şi fără apă.    

 

Psalmi 63:7 

Căci Tu eşti ajutorul meu şi sunt plin 

de veselie la umbra aripilor Tale. 

Psalmi 64:10 

Cel neprihănit se bucură în Domnul 

şi în El îşi caută scăparea; toţi cei cu 

inima fără prihană se laudă că sunt 

fericiţi 

 

Psalmi 65:5  

În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin 

minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, 

nădejdea tuturor marginilor 

îndepărtate ale pământului şi mării! 

 

Psalmi 66:19-20 

Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat 

aminte la glasul rugăciunii mele.  

Binecuvântat să fie Dumnezeu, care 

nu mi-a lepădat rugăciunea şi nu mi-

a îndepărtat bunătatea Lui! 

 

Psalmi 68:19-20 

Binecuvântat să fie Domnul, care 

zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, 

mântuirea noastră!  Dumnezeu este 

pentru noi Dumnezeul izbăvirilor şi 

Domnul Dumnezeu ne poate scăpa 

de moarte. 

 

Psalmi 72:12  

Căci El va izbăvi pe săracul care 

strigă şi pe nenorocitul care n-are 

ajutor. 

 

Psalmi 77:1  

Strig cu glasul meu către Dumnezeu, 

strig cu glasul meu către Dumnezeu, 

şi El mă va asculta. 

 

Psalmi 73:28  

Cât pentru mine, fericirea mea este 

să mă apropii de Dumnezeu: pe 

Domnul, Dumnezeu, Îl fac locul meu 

de adăpost, ca să povestesc toate 

lucrările Tale. 

 

Psalmi 78:3-4 

Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au 

povestit părinţii noştri, nu vom 

ascunde de copiii lor, ci vom vesti 

neamului de oameni care va veni 

laudele Domnului, puterea Lui şi 

minunile pe care le-a făcut. 

 

Psalmi 84:11 

Căci Domnul Dumnezeu este un 

soare şi un scut, Domnul dă îndurare 

şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine 

pe cei ce duc o viaţă fără prihană. 

 

 

 



Psalmi 86:5 

Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să 

ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce 

Te cheamă.    

 

Psalmi 84:5-7  

Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, 

în a căror inimă locuieşte încrederea!  

Când străbat aceştia Valea Plângerii, 

o prefac într-un loc plin de izvoare şi 

ploaia timpurie o acoperă cu 

binecuvântări.  Ei merg din putere în 

putere, şi se înfăţişează înaintea lui 

Dumnezeu în Sion.    

 

Psalmi 85:9  

Da, mântuirea Lui este aproape de 

cei ce se tem de El, pentru ca în ţara 

noastră să locuiască slava. 

 

Psalmi 86:1-2  

Ia aminte, Doamne, şi ascultă-mă!  

Căci sunt nenorocit şi lipsit.  

Păzeşte-mi sufletul, căci sunt unul 

din cei iubiţi de Tine!  Scapă, 

Dumnezeule, pe robul Tău, care se 

încrede în Tine! 

 

Psalmi 86:10  

Căci Tu eşti mare şi faci minuni–

numai Tu eşti Dumnezeu!   

 

Psalmi 86:17 

Fă un semn pentru mine, ca să vadă 

vrăjmaşii mei şi să rămână de ruşine, 

căci Tu mă ajuţi şi mă mângâi, 

Doamne! 

 

Psalmi 86:6-7 

Pleacă-Ţi urechea, Doamne, la 

rugăciunea mea, ia aminte la glasul 

cererilor mele!  Te chem în ziua 

necazului meu, căci m-asculţi. 

 

Psalmi 88:1-2 

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele!  

Zi şi noapte strig înaintea Ta!  S-

ajungă rugăciunea mea înaintea Ta!  

Ia aminte la cererile mele, 

 

Psalmi 89:15-18 

Ferice de poporul care cunoaşte 

sunetul trâmbiţei, care umblă în 

lumina Feţei Tale, Doamne!  El se 

bucură neîncetat de Numele Tău şi 

se făleşte cu dreptatea Ta.  Căci Tu 

eşti fala puterii lui, şi, în bunăvoinţa 

Ta, ne ridici puterea noastră.  Căci 

Domnul este scutul nostru, Sfântul lui 

Israel este Împăratul nostru. 

Psalmi 90:12 

Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, 

ca să căpătăm o inimă înţeleaptă! 

 

Psalmi 9:9-10 

Domnul este scăparea celui asuprit, 

scăpare la vreme de necaz.  Cei ce 

cunosc Numele Tău se încred în 

Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce 

Te caută, Doamne! 

 

Psalmi 90:17 

Fie peste noi bunăvoinţa Domnului 

Dumnezeului nostru!  Şi întăreşte 

lucrarea mâinilor noastre, da, 

întăreşte lucrarea mâinilor noastre! 

 

Psalmi 91:9-10  

Pentru că zici: „Domnul este locul 

meu de adăpost!”  şi faci din Cel 

Preaînalt turnul tău de scăpare, de 

aceea nicio nenorocire nu te va 

ajunge, nicio urgie nu se va apropia 

de cortul tău.    

 

Psalmi 92:4  

Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările 

Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie 

când văd lucrarea mâinilor Tale. 

 

Psalmi 91:1-4  

Cel ce stă sub ocrotirea Celui 

Preaînalt şi se odihneşte la umbra 

Celui Atotputernic zice despre 

Domnul: „El este locul meu de 

scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul 

meu în care mă încred!” Da, El te 

scapă de laţul vânătorului, de ciumă 

şi de pustiirile ei.  El te va acoperi cu 

penele Lui şi te vei ascunde sub 

aripile Lui.  Căci scut şi pavăză este 

credincioşia Lui! 

 

Psalmi 91:14-16  

„Fiindcă Mă iubeşte”, zice Domnul, 

„de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, 

căci cunoaşte Numele Meu.  Când 

Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi 

cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l 

voi proslăvi.  Îl voi sătura cu viaţă 

lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea”.   

 

Psalmi 94:14 

Căci Domnul nu lasă pe poporul Său 

şi nu-Şi părăseşte moştenirea. 

 

Psalmi 94:18 

Ori de câte ori zic: „Mi se clatină 

piciorul!”, bunătatea Ta, Doamne, mă 

sprijină totdeauna 

Psalmi 91:5-7  

Nu trebuie să te temi nici de groaza 

din timpul nopţii, nici de săgeata care 

zboară ziua, nici de ciuma care 

umblă în întuneric, nici de molima 

care bântuie ziua namiaza mare.  O 

mie să cadă alături de tine şi zece 

mii la dreapta ta, dar de tine nu se va 

apropia.    

 

Psalmi 95:1-2  

Veniţi să cântăm cu veselie 

Domnului şi să strigăm de bucurie 

către Stânca mântuirii noastre.  Să 

mergem înaintea Lui cu laude, să 

facem să răsune cântece în cinstea 

Lui!    

 

Psalmi 92:13-15 

Cei sădiţi în Casa Domnului 

înverzesc în curţile Dumnezeului 

nostru.  Ei aduc roade şi la 

bătrâneţe; sunt plini de suc şi verzi, 

ca să arate că Domnul este drept, El, 

Stânca mea, în care nu este 

nelegiuire. 

 

Psalmi 94:19 

Când gânduri negre se frământă cu 

grămada înăuntrul meu, mângâierile 

Tale îmi înviorează sufletul.   

 

Psalmi 94:22  

Dar Domnul este turnul meu de 

scăpare, Dumnezeul meu este 

stânca mea de adăpost. 

 

Psalmi 96:1-4  

Cântaţi Domnului o cântare nouă!  

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii 

pământului!  Cântaţi Domnului, 

binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din 

zi în zi mântuirea Lui!  Povestiţi 

printre neamuri slava Lui, printre 

toate popoarele minunile Lui!  Căci 

Domnul este mare şi foarte vrednic 

de laudă.  El este mai de temut decât 

toţi dumnezeii.    

 

Psalmi 97:10 

Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul!  El 

păzeşte sufletele credincioşilor Lui 

şi-i izbăveşte din mâna celor răi.    

 

Psalmi 97:11-12 

Lumina este semănată pentru cel 

neprihănit şi bucuria, pentru cei cu 

inima curată.  Neprihăniţilor, 

bucuraţi-vă în Domnul şi măriţi prin 

laudele voastre sfinţenia Lui!    



Psalmi 98:1-2 

Cântaţi Domnului o cântare nouă, 

căci El a făcut minuni. Dreapta şi 

braţul Lui cel sfânt I-au venit în 

ajutor.  Domnul Şi-a arătat 

mântuirea, Şi-a descoperit dreptatea 

înaintea neamurilor.    

 

Psalmi 99:8 

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai 

ascultat; ai fost pentru ei un 

Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit 

pentru greşelile lor. 

 

Apocalipsa 21:4 

El va şterge orice lacrimă din ochii 

lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va 

mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici 

durere, pentru că lucrurile dintâi au 

trecut.” 

 

Romani 5:1 

Deci, fiindcă suntem socotiţi 

neprihăniţi prin credinţă, avem pace 

cu Dumnezeu, prin Domnul nostru 

Isus Hristos 

 

Apocalipsa 22:5 

Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor 

mai avea trebuinţă nici de lampă, nici 

de lumina soarelui, pentru că 

Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi 

vor împărăţi în vecii vecilor. 

 

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. 

 

Romani 10:14-15 

Dar cum vor chema pe Acela în care 

n-au crezut?  Şi cum vor crede în 

Acela despre care n-au auzit?  Şi 

cum vor auzi despre El fără 

propovăduitor?  Şi cum vor 

propovădui, dacă nu sunt trimişi?  

După cum este scris: „Cât de 

frumoase sunt picioarele celor ce 

vestesc pacea, ale celor ce vestesc 

Evanghelia!” 

 

Romani 10:9-10 

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.  Căci prin 

credinţa din inimă se capătă 

neprihănirea şi prin mărturisirea cu 

gura se ajunge la mântuire, 

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 12:11  

În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini 

de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.   

 

Romani 12:12  

Bucuraţi-vă în nădejde.  Fiţi răbdători 

în necaz.  Stăruiţi în rugăciune. 

 

Romani 12:21 

Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte 

răul prin bine. 

 

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 8:26-27  

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.  Şi Cel ce 

cercetează inimile ştie care este 

năzuinţa Duhului, pentru că El 

mijloceşte pentru sfinţi după voia lui 

Dumnezeu 

 

Romani 12:6-8  

Deoarece avem felurite daruri după 

harul care ne-a fost dat, cine are 

darul prorociei să-l întrebuinţeze 

după măsura credinţei lui.  Cine este 

chemat la o slujbă să se ţină de 

slujba lui.  Cine învaţă pe alţii să se 

ţină de învăţătură.  Cine 

îmbărbătează pe alţii să se ţină de 

îmbărbătare.  Cine dă să dea cu 

inimă largă.  Cine cârmuieşte să 

cârmuiască cu râvnă.  Cine face 

milostenie s-o facă cu bucurie. 

 

Romani 13:14  

ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus 

Hristos şi nu purtaţi grijă de firea 

pământească, pentru ca să-i treziţi 

poftele.   

 

 

 

Romani 8:31  

Deci ce vom zice noi în faţa tuturor 

acestor lucruri? Dacă Dumnezeu 

este pentru noi, cine va fi împotriva 

noastră? 

 

Romani 14:17-18  

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este 

mâncare şi băutură, ci neprihănire, 

pace şi bucurie în Duhul Sfânt.  Cine 

slujeşte lui Hristos în felul acesta 

este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de 

oameni. 

 

Romani 14:8 

Căci, dacă trăim, pentru Domnul 

trăim şi, dacă murim, pentru Domnul 

murim. Deci, fie că trăim, fie că 

murim, noi suntem ai Domnului. 

 

Romani 15:13 

Dumnezeul nădejdii să vă umple de 

toată bucuria şi pacea pe care o dă 

credinţa, pentru ca, prin puterea 

Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! 

 

Apocalipsa 3:1 

Stiu faptele tale: ca iti merge numele 

ca traiesti, dar esti mort. 

 

Romani 4:20-21 

El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui 

Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit 

prin credinţa lui, a dat slavă lui 

Dumnezeu, deplin încredinţat că El 

ce făgăduieşte poate să şi 

împlinească. 

 

Romani 5:3-4  

Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în 

necazurile noastre, căci ştim că 

necazul aduce răbdare, răbdarea 

aduce biruinţă în încercare, iar 

biruinţa aceasta aduce nădejdea. 

 

Romani 8:33-34 

Cine va ridica pâră împotriva aleşilor 

lui Dumnezeu?  Dumnezeu este 

Acela care-i socoteşte neprihăniţi!  

Cine-i va osândi?  Hristos a murit!  

Ba mai mult, El a şi înviat, stă la 

dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte 

pentru noi! 

 

Romani 8:18  

Eu socotesc că suferinţele din 

vremea de acum nu sunt vrednice să 

fie puse alături cu slava viitoare, care 

are să fie descoperită faţă de noi.   

 



Romani 8:16-17  

Însuşi Duhul adevereşte împreună 

cu duhul nostru că suntem copii ai lui 

Dumnezeu.  Şi, dacă suntem copii, 

suntem şi moştenitori: moştenitori ai 

lui Dumnezeu şi împreună-

moştenitori cu Hristos, dacă suferim 

cu adevărat împreună cu El, ca să 

fim şi proslăviţi împreună cu El. 

 

Rut 2:12  

Domnul să-ţi răsplătească ce ai făcut 

şi plata să-ţi fie deplină din partea 

Domnului, Dumnezeului lui Israel, 

sub ale cărui aripi ai venit să te 

adăposteşti!”    

 

Apocalipsa 1:3 

Ferice de cine citeste, si de cel ce 

asculta cuvintele acestei proorocii, si 

pazesc lucrurile scrise in ea! Caci 

vremea este aproape! 

 

Apocalipsa 2:10 

Nu te teme nicidecum de ce ai sa 

suferi. Iata ca diavolul are sa arunce 

in temita pe unii din voi, ca sa va 

incerce. Si veti avea un necaz de 

zece zile. Fii credincios pana la 

moarte si-ti voi da cununa vietii.  

 

Romani 8:38-39 

Căci sunt bine încredinţat că nici 

moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici 

stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile 

de acum, nici cele viitoare, nici 

înălţimea, nici adâncimea, nicio altă 

făptură nu vor fi în stare să ne 

despartă de dragostea lui 

Dumnezeu, care este în Isus Hristos, 

Domnul nostru. 

 

Romani 8:35-37 

Cine ne va despărţi pe noi de 

dragostea lui Hristos?  Necazul sau 

strâmtorarea, sau prigonirea, sau 

foametea, sau lipsa de 

îmbrăcăminte, sau primejdia, sau 

sabia?  După cum este scris: „Din 

pricina Ta suntem daţi morţii toată 

ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de 

tăiat”.  Totuşi în toate aceste lucruri 

noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit. 

 

              Apocalipsa 22:11 

Cine este fara prihana sa traiasca si 

mai departe fara prihana. Si cine 

este sfant, sa se sfinteasca si mai 

departe! 

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. 

 

Apocalipsa 2:1 

Stiu faptele tale, osteneala ta si 

rabdarea ta, si ca nu poti suferi pe ce 

rai  

 

Apocalipsa 2:4 

Dar ce am impotriva ta, este ca ti-ai 

parasit dragostea dintai. 

 

Apocalipsa 2:26 

Celui ce va birui si celui ce va pazi 

pana la sfarsit lucrarile Mele, ii voi da 

stapanire peste Neamuri.  

 

Apocalipsa 2:17 

Celui ce va birui, ii voi da sa manace 

din mana ascunsa, si-I voi da o 

piatra alba; si pe piatra aceasta este 

scris un nume nou, pe care-l nu-l stie 

nimeni decat acela care-l primeste.  

 

Apocalipsa 2:19 

Stiu faptele tale, dragostea ta, 

credinta ta, slujba ta, rabdarea ta si 

faptele tale de pe urma, ca sunt mai 

multe decat cele dintai.  

 

                Apocalipsa 22:12 

Iata, Eu vin curand; si rasplata Mea 

este cu Mine, ca sa dau fiecaruia 

dupa faptele lui. 

 

Apocalipsa 3:2 

Vegheaza si intareste ce ramane, 

care e pe moarte, caci n-am gasit 

faptele tale desavarsite inaintea 

Dumnezeului Meu.  

 

Apocalipsa 3:10 

Fiindca ai pazit cuvantul rabdarii 

Mele, te voi pazi si Eu de ceasul 

incercarii, care are sa vina peste 

lumea intreaga, ca sa incerce pe 

locuitorii pamantului.  

 

Apocalipsa 3:11 

Eu vin curand. Pastreaza ce ai, ca 

nimeni sa nu-ti ia cununa.  

 

Apocalipsa 3:16 

Dar fiindca esti caldicel, nici rece, 

nici in clocot, am sa te vars din gura 

Mea.  

Apocalipsa 17:14 

Si cei chemati, alesi si credinciosi 

care sunt cu El, de asemenea ii vor 

birui. 

 

Apocalipsa 3:19 

Eu mustru si pedepsesc pe toti 

aceia, pe care-I iubesc. Fii plin de 

ravna dar, si pocaieste-te!  

 

Apocalipsa 15:3 

Mari si minunate sunt lucrarile tale, 

Doamne Dumnezeule, Atotputernice! 

Drepte si adevarate sunt caile tale, 

Imparate sl Neamurilor! 

 

Apocalipsa 4:11 

Vrednic esti Doamne si Dumnezeul 

nostru, sa primesti slava, cinstea si 

puterea, caci Tu ai facut toate 

lucrurile si prin voia Ta ai facut toate 

lucrurile, si prin voia Ta stau in fiinta 

si au fost facute! 

 

1 Ioan 2:13b 

Va scriu tinerilor, fiindca ati biruit pe 

cel rau.  

 

Apocalipsa 7:12 

A Dumnezeului nostru, sa fie lauda, 

slava, intelepciunea, multumirile, 

cinstea, puterea si taria, in vecii 

vecilor! Amin! 

 

Apocalipsa 12:11  

Ei l-au biruit, prin sangele Mielului si 

prin cuvantul marturisirii lor, si nu si-

au iubit viata chiar pana la moarte.  

 

Apocalipsa 14: 6 

Evanghelia vecinica, pentru ca s-o 

vesteasca locuitorilor pamantului, 

oricarui neam, oricarei semintii, 

oricarei limbi si ori carui norod. 

 

Apocalipsa 14:7 

Temeti-va de Dumnezeu si dati-I 

slava caci a venit ceasul judecatii 

Lui; si inchinati-va Celui ce a facut 

cerul si pamantul, marea si izvoarele 

apelor! 

 

Apocalipsa 14: 13 

Ferice de acum incolo de mortii care 

mor in Domnul! Da, zice Domnul, ei 

se vor odihni de ostenelile lor, caci 

faptele lor ii urmeaza! 

 

 

 



Iuda 1:3c 

Sa luptati pentru credinta, care a fost 

data sfintilor odata pentru totdeauna.  

 

Apocalipsa 19:7-8 

Sa ne bucuram, sa ne veselim, si s 

a-I dam slava! Caci a venit nunta 

Mielului; sotia Lui s-a pregatit si I s-a 

dat sa se imbrace cu in suptire, 

stralucitor, si curat. (Inul subtiresunt 

faptele neprihanite ale sfintilor). 

 

Iuda 1:20 

Dar voi, prea iubitilor, ziditi-va 

sufleteste pe credinta voastra prea 

sfanta, rugati-va prin Duhul Sfant.  

 

Iuda 1:21 

Tineti-va in dragostea lui Dumnezeu 

si asteptati indurarea Domnului 

nostru Isus Hristos pentru viata 

vesnica.  

 

Iuda 1:23 

Cautati sa mantuiti pe unii, 

smulgandu-I din foc; de altii iarasi fie-

va mila cu frica, urand pana si 

camasa manjita de carne. 

 

3 Ioan 1:2 

Prea iubitule, doresc ca toate 

lucrurile tale sa-ti mearga bine, si 

sanatatea ta sa sporeasca tot asa 

cum sporeste sufletul tau.  

 

3 Ioan 1:4 

Eu n-am bucurie 

 mai mare decat sa aud despre copii 

mei ca umbla in adevar.  

 

3 Ioan 1:5 

Prea iubitule, tu lucrezi cu 

credinciosie in tot ce faci pentru frati, 

si pentru straini tot odata.  

 

2 Ioan 1:4 

 M-am bucurat foarte mult cand am 

aflat pe unii din copii tai, umbland in 

adevar, dupa porunca pe care am 

primit-o de la Tatal.  

 

1 Ioan 1:6 

Daca zicem ca avem partasie cu El, 

si umblam in intuneric, mintim, si nu 

traim adevarul.  

 

1 Ioan 2:12 

Va scriu copilasilor, fiindca pacatele 

va sunt iertate pentru Numele Lui.  

 

1 Ioan 1:7 

Dar daca umblam in lumina, dupa 

cum El insus este in lumina, avem 

partasie unii cu altii si sangele lui 

Isus Hristos, Fiul Lui, ne curateste de 

orice pacat.  

 

1 Ioan 1:9 

Daca ne marturisim pacatele, El este 

credincios si drept, ca sa ne ierte 

pacatele si sa ne curateasca de orice 

nelegiuire.  

 

1 Ioan 2:3 

Si prin aceasta stim ca Il cunoastem, 

daca pazim poruncile Lui.  

 

1 Ioan 2:5 

Dar cine pazeste Cuvantul Lui, in el 

dragostea lui Dumnezeu a ajuns 

desavarsita; prin aceasta stim ca 

suntem in El.  

 

1 Ioan 2:6 

Cine zice ca ramane in El, trebuie sa 

traiasca si el cum a trait Isus.  

 

1 Ioan 2:10 

Cine iubeste pe fratele sau, ramane 

in lumina, si in el nu este niciun prilej 

de poticnire.  

 

1 Ioan 2:14b 

V-am scris, tinerilor, fiindca sunteti 

tari, si Cuvantul lui Dumnezeu 

ramane in voi, si ati biruit pe cel rau.  

 

1 Ioan 2:16 

Caci tot ce este in lume: pofta firii 

pamantesti, pofta ochilor si 

laudarosia vietii, nu este de la Tatal, 

ci din lume.  

 

1 Ioan 2:17 

Si lumea si pofta ei trece; dar cine 

face voia lui Dumnezeu ramane in 

veac.  

 

1 Ioan 2:27 

Ungerea Lui va invata despre toate 

lucrurile si este adevarata, si nu este 

o minciuna, ramaneti in El, dupa cum 

v-a invatat ea.  

 

1 Ioan 2:29 

Daca stiti ca El este neprihanit, sa 

stiti si ca oricine traieste in 

neprihanire este nascut din El.  

 

 

1 Ioan 3:1 

Vedeti ce dragoste ne-a aratat Tatal, 

sa ne numim copii ai lui Dumnezeu! 

Si suntem. Lumea nu ne cunoaste 

pentru ca nu L-a cunoscut nici pe El. 

 

1 Ioan 3: 6 

Oricine ramane in El, nu pacatuieste; 

oricine pacatuieste, nu L-a vazut, nici 

nu L-a cunoscut.  

 

1 Ioan 3:7 

Copilasilor, nimeni sa nu va insele! 

Cine traieste in neprihanire, este 

neprihanit, cum El insus este 

neprihanit. 

 

1 Ioan 3: 10 

Oricine nu traieste in neprihanire, nu 

este de la Dumnezeu; nici cine nu 

iubeste pe fratele sau. 

 

1 Ioan 3:13 

Nu va mirati, fratilor, daca va uraste 

lumea.  

 

1 Ioan 3:14 

Noi stim ca am trecut din moarte la 

viata, pentru ca iubim pe frati. Cine 

nu iubeste pe fratele sau, ramane in 

moarte. 

 

1 Ioan 3:17 

Dar cine are bogatiile lumii acesteia, 

si vede pe fratele sau in nevoie, si isi 

inchide inima fata de el, cum ramane 

in el dragostea de Dumnezeu? 

 

1 Ioan 3:18 

Copilasilor, sa nu iubim cu vorba, nici 

cu limba, ci cu fapta si cu adevarul. 

 

1 Ioan 3:24 

Cine pazeste poruncile Lui, ramane 

in El, si El in el. Si cunoastem ca El 

ramane in noi prin Duhul, pe care ni 

L-a dat.  

 

1 Ioan 4:1 

Prea iubitilor, sa nu dati crezare 

oricarui duh, ci sa cercetati duhurile, 

daca sunt de la Dumnezeu; caci in 

lume au iesit multi prooroci 

mincinosi.  

 

1 Ioan 4:4 

Voi copilasilor, sunteti din 

Dumnezeu, si i-ati biruit, pentru ca 

Cel ce este in voi, este mai mare 

decat ce este in lume. 



1 Ioan 4:8 

Cine nu iubeste, n-a cunoscut pe 

Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu 

este dragoste. 

 

1 Ioan 4:19 

Noi il iubim pentru ca El ne-a iubit 

intai. 

 

1 Ioan 5:5 

Cine este cel ce a biruit lumea, daca 

nu cel ce crede ca Isus este Fiul lui 

Dumnezeu? 

 

1 Ioan 5:16 

Daca vede cineva pe fratele sau 

savarsind un pacat care nu duce la 

moarte, sa se roage; si Dumnezeu ii 

va da viata, pentru cei ce n-au 

savarsit un pacat care duce la 

moarte. 

 

1 Petru 1:16 

Caci este scris: Fiti sfinti, caci Eu 

sunt sfant. 

 

1 Ioan 5:21 

Copilasilor, paziti-va de idoli.  

 

2 Petru 1: 10 

De aceea, fratilor, cautati cu atat mai 

mult sa va intariti chemarea si 

alegerea voastra, caci daca faceti 

lucrul acesta, nu veti aluneca 

niciodata.  

 

2 Petru 2:9 

Domnul stie sa izbaveasca din 

incercare pe oamenii cucernici din 

incercare pe oamenii cucernici, si sa 

pastreze pe cei nelegiuiti ca sa fie 

pedepsiti in ziua judecatii.  

 

2 Petru 2: 19 

Caci fiecare este robul lucrului de 

care este biruit. 

 

2 Petru 3:11-12 

Deci, fiindca toate aceste lucruri au 

sa se strice, ce fel de oameni ar 

trebui sa fiti voi, printr-o purtare 

sfanta si evlavioasa, asteptand si 

grabind venirea zilei lui Dumnezeu… 

 

2 Petru 3:14 

De aceea, prea iubitilor, fiindca 

asteptati aceste lucruri, siliti-va sa fiti 

gasiti inaintea Lui fara prihana, fara 

vina si in pace. 

 

2 Petru 3: 18 

Ci creste-ti in harul si in cunostiinta 

Domnului si Mantuitorului nostru Isus 

Hristos.  

 

1 Petru 1: 14 

Ca niste copii ascultatori, nu va lasati 

tariti in poftele, pe care le aveati 

altadata, cand erati in nestiinta.  

 

1 Petru 1:15 

Ci, dupa cum Cel ce v-a chemat este 

sfant, fiti si voi sfinti in toata purtarea 

voastra.  

 

1 Petru 1:22 

Deci, ca unii care, prin ascultarea de 

adevar, v-ati curatit sufletele prin 

Duhul, ca sa aveti o dragoste de frati 

neprefacuta, iubiti-va cu caldura unii 

pe altii din toata inima; 

 

1 Petru 2:1 

Lepadati dar orice rautate, orice 

viclesug, orice fel de prefacatorie, de 

pizma si de clevetire; 

 

1 Petru 2:2-3 

Ca niste prunci nascuti de curand, sa 

doriti laptele duhovnicesc si curat, 

pentru ca prin el sa cresteti spre 

mantuire, daca ati gustat in adevar 

ca bun este Domnul.  

 

1 Petru 2:6c 

Cine se increde in El, nu va fi dat de 

rusine. 

 

1 Petru 2:11 

Prea iubitilor, va sfatuiesc ca pe niste 

straini si calatori, sa va feriti de 

poftele firii pamantesti care se 

razboiesc cu sufletul. 

 

1 Petru 2:13 

Fiti supusi oricarei stapaniri 

omenesti, pentru Domnul.  

 

1 Petru 2:15 

Ccai voia lui Dumnezeu este, ca 

facand ce este bine, sa astupati gura 

oamenilor nestiuitori si prosti. 

 

1 Petru 2:17 

Cinstiti pe toti oamenii, iubiti pe frati; 

temeti-va de Dumnezeu; dati cinste 

imparatului! 

 

 

 

1 Petru 4:9 

Fiti primitori de oaspeti intre voi, fara 

cartire. 

 

1 Petru 2:19 

Caci este un lucru placut, daca 

cineva, pentru cugetul lui fata de 

Dumnezeu, sufera intristare, si 

sufere pe nedrept. 

 

1 Petru 2:21 

Hristos a suferit  pentru voi, si v-a 

lasat o pilda, ca sa calcati pe urmele 

Lui. 

 

1 Petru 2: 23 

Cand era batjocorit, nu raspundea cu 

batjocuri; si cand era chinuit nu 

ameninta, ci Se supunea dreptului 

Judecator. 

 

1 Petru 3:8 

Incolo, toti sa fiti cu aceleasi ganduri, 

simtind cu altii, iubind ca fratii, milosi, 

smeriti. 

 

1 Petru 5:5b 

Ccai Dumnezeu sta impotriva celor 

mandri, dar celor smeriti le da har. 

 

1 Petru 3:9 

Nu intoarceti rau pentru rau, nici 

ocara pentru ocara; dimpotriva, 

binecuvantati caci la aceasta ati fost 

chemati: sa mosteniti 

binecuvantarea. 

 

1 Petru 3:10 

Caci cine iubeste viata, si vrea sa 

vada zile bune, sa-si infraneze limba 

de la rau, si buzele de la cuvinte 

inselatoare. 

 

1 Petru 3: 11 

Sa se departeze de rau si sa faca 

binele, sa caute pacea si s-o 

urmeze. 

 

1 Petru 3:12 

Caci ochii Domnului sunt peste cei 

neprihaniti, si urechile Lui iau aminte 

la rugaciunile lor. Dar Fata Domnului 

este impotriva celor ce fac raul. 

 

1 Petru 3:14 

Chiar daca aveti de suferiti pentru 

neprihanire, ferice de voi! N-aveti nici 

o teama de ei, si nu va tulburati! 

 

 



1 Petru 3:17 

Caci este mai bine, daca asa este 

voia lui Dumnmezeu, sa suferiti 

pentru ca faceti binele decat pentru 

ca faceti raul! 

 

1 Petru 4: 2 

Sa nu mai traiasca dupa poftele 

oamenilor, ci dupa voia lui 

Dumnezeu. 

 

1 Petru 4:13 

Bucurati-va, intrucat aveti parte de 

patimile lui Hristos, ca sa va bucurati 

si sa va veseliti si la aratarea slavei 

Lui. 

 

1 Petru 4:14 

Daca sunteti batjocoriti pentru 

Numele lui Hristos, ferice de voi! 

Fiindca Duhul slavei, Duhul lui 

Dumnezeu, Se odihneste peste voi. 

 

1 Petru 4:16 

Dimpotriva, daca sufera pentru ca 

este crestin, sa nu-I fie rusine, ci sa 

proslaveasca pe Dumnezeu pentru 

numele acesta.  

 

1 Petru 4:19 

Asa ca cei ce sufar dupa voia lui 

Dumnezeu, sa-si incredinteze 

sufletele credinciosului Ziditor, si sa 

faca ce este bine. 

 

1 Petru 5:5 

Tot asa si voi, tinerilor, fiti supusi 

celor batrani. Si toti in legaturile 

voastre, sa fiti impodobiti cu 

smerenie. 

 

Iacov 1:14 

Ci fiecare este ispitit, cand este atras 

de pofta lui insus si momit. 

 

Iacov 1:17 

Orice ni se da bun si orice dar 

desavarsit este de sus, pogorandu-

se de la Tatal luminilor, in care nu 

este nici schimbare, nici umbra de 

mutare.  

 

Iacov 1:19 

Orice om sa fie grabnic la ascultare, 

incet la vorbire, zabavnic la manie. 

 

Iacov 1:22 

Fiti implinitori ai Cuvantului, nu 

numai ascultatori, inselandu-va 

singuri. 

Iacov 1:26 

Daca crede cineva ca este religios si 

nu-si infraneaza limba, ci isi inseala 

inima, religiunea unui astfel de om 

este zadarnica. 

 

Iacov 2:1 

Fratii mei, sa nu tineti credinta 

Domnului nostru Isus Hristos, 

Domnul slavei, cautand la fata 

omului. 

 

Iacov 2:9 

Dar daca aveti in vedere fata omului, 

faceti un pacat, si sunteti osanditi de 

lege ca niste calcatori de lege. 

 

Iacov 2:13b 

Mila biruieste judecata. 

 

Iacov 2:17 

Tot asa si credinta daca n-are fapte, 

este moarta in ea insas. 

 

Iacov 2:22 

Vezi ca credinta lucra impreuna cu 

faptele lui, si prin fapte, credinta a 

ajuns desavarsita. 

Iacov 2:23 

Avram a crezut pe Dumnezeu si I s-a 

socotit ca neprihanire si el a fost 

numit prietenul lui Dumnezeu. 

 

Iacov 2:24 

Omul este socotit neprihanit prin 

fapte, si nu numai prin credinta. 

 

Iacov 3:2 

Toti gresim in multe feluri. Daca nu 

greseste cineva in vorbire, este un 

om desavarsi, si poate sa-si tina in 

frau tot trupul. 

 

Iacov 3:5 

Tot asa si limba, este un mic 

madular, si se faleste cu lucruri mari. 

Iata un foc mic ce padure mare 

aprinde! 

 

Iacov 3:6 

Limba este si ea un foc, este o lume 

de nelegiuiri.  

 

Iacov 3:8 

Limba nici un om n-o poate imblanzi. 

Ea este un rau, care nu se poate 

infrana, este plina de o otrava de 

moarte.  

 

 

Iacov 3:13 

Cine dintre voi este intelept si 

priceput? Sa-si arate, prin purtarea 

lui buna, faptele facute cu blandetea 

intelepciunii! 

 

Iacov 4:18 

Si roada neprihanirii este samanta in 

pace pentru cei ce fac pace. 

 

Iacov 4:1  

De unde vin luptele si certurile intre 

voi? Nu vin oare din poftele voastre, 

care se lupta in madularele vaostre? 

 

Iacov 4:4 

Nu stiti ca prietenia lumii este 

vramasie cu Dumnezeu? Asa ca cine 

vrea sa fie prieten cu lumea se face 

vrajmas cu Dumnezeu. 

 

Iacov 4:8 

Apropieti-va de Dumnezeu si El se 

va apropia de voi. Curatiti-va mainile, 

pacatosilor; curatiti-va inima, oameni 

cu inima impartita. 

 

Iacov 4:10 

Smeriti-va inaintea Domnului si El va 

va inalta. 

 

Iacov 4:11a 

Nu va vorbiti de rau unii pe altii, 

fratilor!  

 

Iacov 4:15  

Voi dimpotriva, ar trebui sa 

ziceti:Daca va vrea Domnul, vom trai 

si vom face cutare sau cutare lucru.  

 

Iacov 4:17 

Deci, cine stie sa faca bine si nu 

face, savarseste un pacat! 

 

Iacov 5:8 

Fiti si voi indelung rabdatori, intariti-

va inimile, caci venirea Domnului 

este aproape. 

 

Iacov 5:12c 

Ci da al vostru sa fie da, si nu sa fie 

nu, ca sa nu cadeti supt judecata. 

 

Iacov 5:13 

Este vreunuyl printre voi in suferinta? 

Sa se roage! Este vreunul cu inima 

buna? Sa cante cantari de lauda! 

 

Tit 1:15a 

Totul este curat pentru cei curati.  



Iacov 5:14 

Este vreunul printre voi bolnav? Sa 

cheme pe prezbiterii Bisericii si sa se 

roage pentru el, dupa ce-l vor unge 

cu undelemn in Numele Domnului. 

 

Iacov 5:16 

Marturisti-va unii altora pacatele si 

rugati-va unii pentru altii, ca sa fiti 

vindecati. Mare putere are 

rugaciunea fierbinte a celui 

neprihanit. 

 

Iacov 5:17 

Ilie era un om supus acelorasi 

slabiciuni ca si noi; si s-a rugat cu 

staruinta sa nu ploaie si n-a plouat 

deloc in tara trei ani si sase luni. 

 

Evrei 1:9 

Tu ai iubit neprihanirea si ai urat 

nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, 

Dumnezeul Tau Te-a uns cu un 

undelemn de bucurie mai pe sus 

decat pe tovarasii tai. 

 

Evrei 10:7 

Atunci am zis: Iata-Ma, vin sa fac 

voia Ta, Dumnezeule! 

 

Evrei 2:4 

In timp ce Dumnezeu intarea 

marturia lor cu semne, puteri si 

felurite minuni, si cu darurile Duhului 

Sfant, impartite dupa voia Sa. 

 

Evrei 2:12 

Voi vesti Numele Tau fratilor Mei; Iti 

voi canta lauda in mijlocul adunarii. 

 

Evrei 2:13 

Imi voi pune increderea in El. Si in alt 

loc: Iata-Ma, Eu si copii pe care Mi i-

a dat Dumnezeu. 

 

Evrei 2:18 

Si prin faptul ca El insus a fost ispitit 

in ceea ce a suferit, poate sa vina in 

ajutorul celor ce sunt ispititi.  

 

Evrei 3:1 

De aceea frati sfinti, care aveti parte 

de chemarea cereasca, atintiti-va 

privirile la Apostolul si Marele Preot 

al marturisirii noastre, adica Isus. 

 

Evrei 6: 12 

Sa nu leneviti, ci sa calcati pe urmele 

celor ce, prin credinta si rabdare, 

mostenesc fagaduintele. 

Evrei 4:12 

Caci Cuvantul lui Dumnezeu este viu 

si lucrator, mai taietor decat orice 

sabie cu doua taisuri: patrunde pana 

acolo ca desparte sufletul si duhul, 

incheieturile si maduva, judeca 

simtirile si gandurile inimii.  

 

Evrei 4:13 

Nici o faptura nu este ascunsa de El, 

ci totul este gol si descoperit inaintea 

ochilor Aceluia, cu care avem a face. 

 

Evrei 4:15 

Caci n-avem un Mare Preot, care sa 

n-aiba mila de slabiciunile noastre, ci 

unul care in toate lucrurile a fost 

ispitit ca si noi, dar fara pacat. 

 

Evrei 4:16 

Sa ne apropiem dar cu deplina 

incredere de scaunul harului, ca sa 

capatam indurare si sa gasim hatr, 

pentru ca sa fim ajutati la vreme de 

nevoie. 

 

Evrei 5:14 

Dar hrana tare este pentru oamenii 

mari, pentru aceia a caror judecata 

s-a desprins, prin intrebuintare, sa 

deosebeasca binele si raul. 

 

Evrei 8:11 

Si nu vor mai invata fiecare pe 

vecinul sau pe fratele sau, zicand: 

Cunoaste pe Domnul! Caci toti Ma 

vor cunoaste, de la mic pana la cel 

mai mare dintre ei. 

 

Evrei 9:14 

Cu cat mai mult sangele lui Hristos, 

care prin Duhul cel vecinic, S-a adus 

pe Sine insus jertfa fara pata lui 

Dumnezeu, va va curati cugetul 

vostru de faptele moarte, ca sa slujiti 

Dumnezeului celui viu! 

 

Evrei 9:26c 

S-a aratat o singura data, ca sa 

stearga pacatul prin jertfa Sa. 

 

Evrei 10:16 

Iata legamantul pe care-l voi face cu 

ei dupa acele zile, zice Domnul: voi 

pune legile Mele in inimile lor, si le 

voi scrie in mintea lor. 

 

Evrei 12:4 

Voi nu v-ati impotrivit inca pana la 

sange, in lupta impotriva pacatului. 

Evrei 10:22 

Sa ne apropiem cu o inima curata, 

cu credinta deplina, cu inimile 

stropite si curatite de un cuget rau, si 

cu trupul spalat cu o apa curata. 

 

Evrei 10:23 

Sa tinem fara sovaire la marturisirea 

nadejdii noastre, caci credincios este 

Cel ce a facut fagaduinta. 

 

Evrei 10:38 

Si cel neprihanit va trai prin credinta: 

dar daca da inapoi, sufletul Meu nu 

gaseste placere in el.  

 

Evrei 10:39 

Noi insa nu suntem din aceia care 

dau inapoi ca sa se piarda, ci din 

aceia care au credinta pentru 

mantuirea sufletului. 

 

Evrei 11:3 

Prin credinta pricepem ca lumea a 

fost facuta prin Cuvantul lui 

Dumnezeu, asa ca tot ce se vede n-

a fost facut din lucruri care se vad. 

 

Evrei 11:8 

Prin credinta Avraam cand a fost 

chemat sa plece intr-un loc, pe care 

avea sa-L ia ca mostenire, a 

ascultat, si a plecat fara sa stie unde 

se duce. 

 

Evrei 11:25 

Ci a vrut mai bine sa sufere 

impreuna cu poporul lui Dumnezeu 

decat sa se bucure de placerile de o 

clipa ale pacatului. 

 

Evrei 11:26 

El socotea ocara lui Hristos ca o mai 

mare bogatie decat comorile 

Egiptului, pentru ca avea ochii 

pironiti spre rasplatire. 

 

Evrei 12:6 

Caci Domnul pedepseste pe cine-l 

iubeste, si bate cu nuiaua pe orice fiu 

pe care-l primeste. 

 

Evrei 12:10b 

Dar Dumnezeu ne pedepseste 

pentru binele nostru, ca sa ne faca 

partasi sfinteniei Lui. 

 

Evrei 12:14 

Urmariti pacea cu toti si sfintirea fara 

care nimeni nu va vedea pe Domnul. 



Evrei 12:11 

Este adevarat ca orice pedeapsa, 

deocamdata [pare o pricina de 

intristare si nu de bucurie, dar mai pe 

urma aduce celor ce au trecut prin 

ea, roada dadatoare de pace a 

neprihanirii. 

 

Evrei 12:28-29 

Sa ne aratam multumitori, si sa 

aducem astfel lui Dumnezeu o 

inchinare placuta, cu evlavie si frica; 

fiindca Dumnezeul nostru este un foc 

mistuitor. 

 

Evrei 13:1 

Staruiti in dragostea frateasca. 

 

Evrei 13:2 

Sa nu dati uitarii primirea de oaspeti, 

caci unii prin ea au gazduit, fara sa 

stie, pe ingeri. 

 

Evrei 13:6 

Asa ca putem zice plini de 

incredere:Domnul este ajutorul meu, 

nu ma voi teme: ce mi-ar putea face 

omul? 

 

Evrei 13:7 

Aduceti-va aminte de mai marii 

vostri, care v-au vestit Cuvantul lui 

Dumnezeu; uitati-va cu bagare de 

seama la sfarsitul felului lor de 

vietuire si urmati-le credinta! 

 

Evrei 13:9 

Sa nu va lasati amagiti de orice fel 

de invataturi straine; caci este bine 

ca inima sa fie intarita prin har, nu 

prin mancari, care n-au slujit la nimic 

celor ce le-au pazit. 

 

Evrei 13:18 

Rugati-va pentru noi; caci suntem 

incredintati ca avem un cuget bun, 

dorind sa ne purtam bine in toate 

lucrurile. 

 

Evrei 13:21 

Sa va faca desavarsiti in orice lucru 

bun, ca sa faceti voia Lui, si sa 

lucreze in noi ce-I placut, prin Isus 

Hristos! 

 

Filimon 1:4 

Multumesc totdeauna Dumnezeului 

meu, ori de cate ori imi aduc aminte 

de tine in rugaciunile mele. 

 

Filimon 1:5 

Am auzit despre credinta pe care o 

ai in Domnul Isus si dragostea fata 

de toti sfintii.  

 

Filimon 1:7c 

Inimile sfintilor au fost inviorate prin 

tine. 

 

Filimon 1:15 

Poate ca el a fost despartit de tine, 

pentru o vreme, tocmai ca sa-l ai 

pentru vesnicie. 

 

Filimon 1:22 

Tot odata, pregateste-mi un loc de 

gazduire, caci trag nadejde sa va fiu 

daruit, datorita rugaciunilor voastre. 

 

Tit 2:2 

Spune ca cei batrani trebuie sa fie 

treji, vrednici de cinste, cumpatati, 

sanatosi in credinta, in dragoste, in 

rabdare. 

 

Tit 2:14 

El S-a dat pe Sine insus pentru noi, 

ca sa ne rascumpere din orice 

faradelege, si sa-Si curateasca un 

norod care sa fie al Lui, plin de ravna 

pentru fapte bune. 

 

Tit 3:2 

Sa nu vorbeasca de rau pe nimeni, 

sa nu fie gata de cearta, ci 

cumpatati, plini de blandetea fata de 

toti oamenii. 

 

Tit 3:14 

Trebui ca si ai nostri sa se desprinda 

sa fie cei dinati in fapte bune, pentru 

nevoile grabnice, si sa nu stea 

neroditori. 

 

2 Timotei 1:3 

Multumesc lui Dumnezeu caruia Ii 

slujiesc cu un cuget curat, din mosi 

stramosi, ca neintrerupt te pomenesc 

in rugaciunile mele, zi si noapte. 

 

2 Timotei 1:6 

De aceea iti aduc aminte sa 

inflacarezi darul lui Dumnezeu care 

este in tine prin punerea mainilor 

mele. 

 

2 Timotei 2:1 

Tu dar copilul meu, intareste-te in 

harul care este in Hristos Isus. 

 

2 Timotei 1:9 

El ne-a mantuit si ne-a dat o 

chemare sfanta, nu pentru faptele 

noastre, ci dupa hotararea Lui si 

dupa harul care ne-a fost dat in 

Hristos Isus, inainte de vecinicii.  

 

2 Timotei 2:4 

Nici un ostas nu se incurca cu 

treburile vietii, daca vrea sa placa 

celui ce l-a scris la oaste. 

 

2 Timotei 2:6 

Plugarul trebuie sa munceasca 

inainte sa stranga rodurile. 

 

2 Ttimotei 2:7 

Intelege ce-ti spun: Domnul iti va da 

pricepere in toate lucrurile. 

 

2 Timotei 2:14 

Adu-le aminte de aceste lucruri, si 

roaga-I fierbinte inaintea lui 

Dumnezeu, sa se fereasca de 

certurile de cuvinte, care nu duc la 

alt folos decat la pieirea celor ce le 

asculta. 

 

2 Timotei 2:15 

Cauta sa te infatisezi inaintea lui 

Dumnezeu ca un om incercat, ca un 

lucrator care n-are de ce sa-I fie 

rusine si care imparte drept Cuvantul 

adevarului. 

 

2 Timotei 2:16 

Fersete-te de vorbariile goale si 

lumesti; caci cei ce le tin, vor inainta 

tot mai mult in necinstirea lui 

Dumnezeu. 

 

2 Timotei 2:19b 

Domnul cunoaste pe cei ce sunt ai 

Lui si oricine rosteste Numele 

Domnului, sa se departeze de 

faradelege. 

 

2 Timotei 3:1 

Sa stii ca in zilele din urma vor fi 

vremuri grele. 

 

2 Timotei 2:21 

Deci daca cineva se curateste de 

aceasta, va fi un vas de cinste, 

sfintit, folositor stapanului sau, 

destoinic pentru orice lucrare buna. 

 

2 Timotei 4:7 

M-am luptat lupta cea buna si mi-am 

ispravit alergarea, am pazit credinta. 



2 Timotei 2:23 

Fersete-te de intrebarile nebune si 

nefolositoare, caci stii ca dau nastere 

la certuri. 

 

2 Timotei 3:2 

Caci oamenii vor fi iubitori de sine, 

iubitori de bani, laudarosi, trufasi, 

hulitori, neascultatori de parinti, 

nemultumitori, fara evlavie. 

 

2 Timotei 3:10 

Tu, insa ai urmarit de aproape 

invatatura mea, purtarea mea, 

hotararea mea, credinta mea, 

indelunga mea rabdare, dragostea 

mea, rabdarea mea. 

 

2 Timotei 3:15 

Din pruncie cunosti Sfintele Scripturi, 

care pot sa-ti dea intelepciunea, care 

duce la mantuire, prin credinta in 

Hristos Isus. 

 

2 Timotei 3:16-17 

Toata Scriptura este insuflata de 

Dumnezeu si de folos ca sa invete, 

sa mustre, sa dea intelepciune in 

neprihanire, pentru ca omul lui 

Dumnezeu sa fie desavarsit si cu 

totul destoinic pentru orice lucrare 

buna. 

 

2 Timotei 4:2 

Propovaduieste Cuvantul, staruieste 

asupra lui la timp si ne la timp, 

mustra, cearta, indeamna cu toata 

blandetea si invatatura. 

 

2 Timotei 4:5 

Dra tu fii treaz in toate lucrurile, 

rabda suferintele, fa lucrul unui 

evanghelist si implineste-ti bine 

slujba. 

 

2 Timotei 4:18 

Domnul ma va izbavi de orice lucru 

rau, si ma va mantui, ca sa intru in 

imparatia Lui cereasca. 

 

1 Timotei 1:12 

Multumesc lui Hristos Isus, Domnul 

nostru, care m-a intarit, ca m-a 

socotit vrednic de incredere, si m-a 

pus in slujba Lui. 

 

1 Timotei 2:8 

Vreau dar ca barbatii sa se roage in 

orice loc, si sa ridice spre cer maini 

curate, fara manie si fara indoieli. 

1 Timotei 1:15 

O, adevarat si cu totul vrednic de 

primit este cuvantul, care zice: 

Hristos Isus a venit in lume ca sa 

mantuiasca pe cei pacatosi, dintre 

care cel dintai sunt eu. 

 

1 Timotei 1:19  

Si sa pastrezi credinta si un cuget 

curat, pe care unii l-au pierdut si au 

cazut din credinta. 

 

1 Timotei 2:9-10 

Vreau, deasemenea, ca femeile sa 

se roage imbracate in chip 

cuviincios, cu rusine si sfiala; nu cu 

impletituri de par, nici cu aur, nici cu 

margaritare, nici cu haine scumpe, ci 

cu fapte bune, cum se cuvine 

femeilor care spun ca sunt 

evlavioase. 

 

1 Timotei 2:15 

Totus ea va fi mantuita prin nasterea 

de fii, daca staruiesc cu smerenie in 

credinta, in dragoste si in sfintenie. 

 

1 Timotei 3:5 

Caci daca cineva nu stie sa-si 

cirmuiasca bine casa lui, cum va 

ingriji de Biserica lui Dumnezeu? 

 

1 Timotei 3:7 

Trebuie sa aiba si o buna marturie 

din partea celor de afara, pentru ca 

sa nu ajunga de ocara, si sa cada in 

cursa diavolului. 

 

1 Timotei 3:9 

Ci sa pastreze taina credintei intr-un 

cuget curat. 

 

1 Timotei 3:11 

Femeile, de asemenea, trebuie sa fie 

cinstite, neclevetitoare, cumpatate, 

credincioase in toate lucrurile. 

 

1 Timotei 4:1 

Dar Duhul spune lamurit ca in 

vremurile din urma, unii se vor 

lepada de credinta, ca sa se 

alipeasca de duhuri inselatoare si de 

invatatura dracilor. 

 

1 Timotei 4:4-5 

Caci orice faptura a lui Dumnezeu 

este buna: si nimic nu este de 

lepadat, daca se ia cu multumiri; 

pentru ca este sfintit prin Cuvantul lui 

Dumnezeu si prin rugaciune. 

1 Timotei 4:7 

Fereste-te de basmele lumesti si 

babesti. Cauta sa fii evlavios. 

 

1 Timotei 4:8 

Caci deprinderea trupeasca este de 

putin folos, pe cand evlavia este 

folositoare in orice privinta, intrucat 

ca are fagaduinta vietii de acum si a 

celei viitoare. 

 

1 Timotei 4:13 

Ia seama bine la citire, la indemnare, 

si la invatatura pe care o dai altora. 

 

1 Timotei 4:16 

Fii cu luare aminte asupra ta insuti si 

asupra invataturii pe care o dai 

altora: staruieste in aceste lucruri, 

caci daca vei face asa, te vei mantui 

pe tine insuti si pe cei ce te asculta. 

 

1 Timotei 5:8 

Daca nu poarta cineva grija de al lui, 

si mai ales de cei din casa lui, s-a 

lepadat de credinta, si este mai rau 

decat un necredincios. 

 

1 Timotei 5:18 

Caci Scriptura zice: Vrednic este 

lucratorul de plata lui. 

 

1 Timotei 5:20 

Pe cei ce pacatuiesc mustra-I 

inaintea tuturor, ca si ceilalti sa aiba 

frica. 

 

1 Timotei 5:25 

Faptele bune sunt cunoscute: si cele 

ce nu sunt cunoscute nu pot sa 

ramana ascunse. 

 

1 Timotei 6:6 

Negresit, evlavia insotita de 

multumire este un mare castig. 

 

1 Timotei 6:7 

Caci noi n-am adus nimic in lume, si 

nici nu putem sa luam cu noi nimic 

din ea. 

 

1 Timotei 6:8 

Daca avem dar cu ce sa ne hranim si 

cu ce sa ne imbracam, ne va fi de 

ajuns. 

 

2 Tesaloniceni 3:3 

Credincios este Domnul; El va va 

intari si va va pazi de cel rau.  

 



1 Timotei 6:9 

Cei ce vor sa se imbogateasca, 

dimpotriva, cad in ispita, in lat si in 

multe pofte nesabuite si vatamatoare 

care cufunda pe oameni in prapad, si 

pierzare. 

 

1 Timotei 6:10 

Caci iubirea de bani este radacina 

tuturor relelor, si unii care au umblat 

dupa ea, au ratacit de la credinta si 

s-au strapuns singuri cu o multime 

de chinuri. 

 

1 Timotei 6:11 

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de 

aceste lucruri, si cauta neprihanirea, 

evlavia, credinta, dragostea, 

rabdarea, blandetea. 

 

1 Timotei 6:17 

Indeamna pe bogatii veacului 

acestuia sa nu se ingamfe, si sa nu-

si puna nadejdea in niste bogatii 

nestatornice, ci in Dumnezeu care va 

da toate lucrurile din belsug, ca sa 

ne bucuram de ele. 

 

2 Tesaloniceni 1:3 

Trebuie sa multumim totdeauna lui 

Dumnezeu pentru voi, fratilor, cum 

se si cuvine, pentru ca credinta 

voastra merge mereu crescand, si 

dragostea fiecaruia din voi toti fata 

de ceilalti se mareste tot mai mult. 

 

2 Tesaloniceni 1:11 

De aceea, ne rugam necurmat 

pentru voi, ca Dumnezeul nostru sa 

va gaseasca vrednici de chemarea 

Lui, si sa implineasca in voi, cu 

putere orice dorinta de bunatate si 

orice lucrare izvorata din credinta. 

 

2 Tesaloniceni 2:2 

Sa nu va lasati clatinati asa de 

repede in mintea voastra, si sa nu va 

tulburati de vreun duh, nici de vreo 

vorba, nici de vreo epistola, ca 

venind de la noi. 

 

Zaharia 10:12  

Îi voi întări în Domnul şi vor umbla în 

Numele Lui, zice Domnul! 

 

2 Tesaloniceni 3:5 

Domnul sa va indrepte inimile spre 

dragostea lui Dumnezeu si spre 

rabdarea lui Hristos! 

 

2 Tesaloniceni 3:1-2 

Incolo, fratilor, rugati-va pentru noi ca 

Cuvantul Domnului sa se 

raspandeasca si sa fie proslavit cum 

este la voi, si sa fim izbaviti de 

oamenii nechibzuiti si rai; caci nu toti 

au credinta. 

 

2 Tesaloniceni 3:8 

N-am mancat de pomana painea 

nimanui; ci lucrand si ostenindu-ne 

am muncit zi si noapte, ca sa nu fim 

povara nimanui dintre voi. 

 

2 Tesaloniceni 3:10b 

Cine nu vrea sa lucreze, nici sa nu 

manance. 

 

2 Tesaloniceni 3:13 

Voi, fratilor, sa nu osteniti in facerea 

binelui. 

 

1 Tesaloniceni 1:2-3 

Multumim totdeauna lui Dumnezeu 

pentru voi toti, pe care va pomenim 

necurmat in rugaciunile noastre; caci 

ne aducem aminte fara incetare, 

inaintea lui Dumnezeu, Tatal nostru, 

de lucrarea credintei voastre, de 

osteneala dragostei voastre si de 

taria nadejdii in Domnul nostru Isus 

Hristos! 

 

1 Tesaloniceni 1:5a-b 

In adevar, Evanghelia noastra v-a 

fost propovaduita nu numai cu vorbe, 

ci cu putere, cu Duhul Sfant si cu o 

mare indrazneala. 

 

1 Tesaloniceni 2:4 

Ci, fiindca Dumnezeu ne-a gasit 

vrednici sa ne incredinteze 

Evanghelia, cautam sa vorbim asa 

ca sa placem nu oamenilor, ci lui 

Dumnezeu, care ne cerceteaza 

inima. 

 

Zaharia 2:10 

Strigă de veselie şi bucură-te, fiica 

Sionului!  Căci iată, Eu vin şi voi locui 

în mijlocul tău, zice Domnul. 

 

1 Tesaloniceni 2:9 

Va aduceti aminte, fratilor, de 

osteneala si munca noastra. Cum 

lucram zi si noapte, ca sa nu fim 

sarcina nici unuia din voi, si sa 

propovaduim Evanghelia lui 

Dumnezeu. 

 

1 Tesaloniceni 3:10 

Zi si noapte Il rugam nespus sa va 

putem vedea fata si sa putem implini 

ce mai lipseste credintei voastre. 

 

1 Tesaloniceni 4:3a 

Voia lui Dumnezeu este sfintiirea 

voastra. 

 

1 Tesaloniceni 4:4 

Fiecare din voi sa stie sa-si 

stapaneasca vasul in sfintenie si 

cinste. 

 

1 Tesaloniceni 4:6 

Nimeni sa nu fie cu viclesug si cu 

nedreptate in treburi fata de fratele 

sau. 

 

1 Tesaloniceni 4:7 

Caci Dumnezeu nu ne-a chemat la 

necuratie, ci la sfintire. 

 

1 Tesaloniceni 4:11 

Sa cautati sa traiti linistiti, sa va 

vedeti de treburi, si sa lucrati cu 

mainile voastre, cum v-am sfatuit. 

 

1 Tesaloniceni 4:12 

Si astfel sa va purtati cuviincios cu 

cei de afara, si sa n-aveti trebuinta 

de nimeni. 

 

1 Tesaloniceni 5:5a 

Voi toti sunteti fii ai luminii si fii ai 

zilei. 

 

1 Tesaloniceni 5:8 

Dar noi, care suntem fii ai zilei, sa 

fim treji, sa ne imbracam cu platosa 

credintei si a dragostei, si sa avem 

drept coif nadejdea mantuirii. 

 

1 Tesaloniceni 5:19 

Nu stingeti Duhul. 

 

1 Tesaloniceni 5:12 

Va rugam fratilor, sa priviti bine pe 

cei ce se ostenesc intre voi, care va 

carmuiesc in Domnul, si care va 

sfatuiesc. 

 

1 Tesaloniceni 5:14 

Va rugam, de asemenea fratilor, sa 

mustrati pe cei ce traiesc in 

neoranduiala; sa imbarbatati pe cei 

desnadajduiti, sa sprijiniti pe cei 

slabi, sa fiti rabdatori cu toti. 

 

 



1 Tesaloniceni 5:15 

Luati seama ca nimeni sa nu 

intoarca altuia rau pentru rau; ci 

cautati totdeauna sa faceti ce este 

bine atat intre voi, cat si fata de toti. 

 

1 Tesaloniceni 5:22 

Feriti-va de orice se pare rau. 

 

1 Tesaloniceni 5:25 

Fratilor, rugati-va pentru noi. 

 

Coloseni 1:17 

El este mai inainte de toate lucrurile, 

si toate se tin prin El. 

 

Coloseni 2:10 

Voi aveti totul deplin in El, care este 

Capul oricarei domnii si stapaniri. 

 

Coloseni 3:1 

Daca deci ati inviat impreuna cu 

Hristos, sa umblati dupa lucrurile de 

sus, unde Hristos sade la dreapta lui 

Dumnezeu. 

 

Coloseni 3:8 

Dar acum lasati-va de toate aceste 

lucruri: de manie, de vrajmasie, de 

rautate, de clevetire, de vorbele 

rusinoase care v-ar putea iesi din 

gura. 

 

Coloseni 3:15 

Pacea lui Hristos la care ati fost 

chemati, ca sa alcatuiti un singur 

trup, sa stapaneasca in inimile 

voastre si fiti recunoscatori. 

 

Coloseni 3:20 

Copii, ascultati de parintii vostri in 

toate lucrurile, caci lucrul acesta 

place Domnului. 

 

Coloseni 3:25 

Caci cine umbla cu strambatate, isi 

va primi plata dupa strambatatea pe 

care a facut-o si nu se are in vedere 

fata omului.  

 

Coloseni 3:22 

Robilor, ascultati in toate lucrurile pe 

stapanii vostri pamantesti; nu numai 

cand sunteti supt ochii lor, ca cei ce 

cauta sa placa oamenilor, ci cu 

curatie de inima, ca unii care va 

temeti de Domnul. 

 

 

 

Coloseni 4:3 

Rugati-va tot odata si pentru noi, ca 

Dumnezeu sa ne deschida o usa 

pentru Cuvant, ca sa putem vesti 

taina lui Hristos, pentru care iata ma 

gasesc in lanturi. 

 

Coloseni 4:5 

Purtati-va cu intelepciune fata de cei 

de afara; rascumparati vremea. 

 

Coloseni 4:17 

Ia seama sa implinesti bine slujba pe 

care ai primit-o in Domnul. 

 

Filipeni 1:4 

 In toate rugaciunile mele ma rog 

pentru voi toti, cu bucurie. 

 

Filipeni 3:1 

Incolo, fratii mei, bvucurati-va in 

Domnul. 

 

Filipeni 1:9-10 

Si ma rog ca dragostea voastra sa 

creasca tot mai mult in cunostiinta si 

orice pricepere, ca sa deosebiti 

lucrurile alese, pentru ca sa fiti curati 

si sa nu va poticniti pana in ziua 

venirii lui Hristos.  

 

Filipeni 1:12 

Vreau sa stiti, fratilor, ca imprejurarile 

in care ma gasesc, mai degraba au 

lucrat la inaintarea Evangheliei. 

 

Filipeni 1:20 

Ma astept si nadajduiesc cu tarie ca 

nu voi fi dat de rusine cu nimic; ci ca 

acum, ca totdeauna, Hristos va fi 

proslavit cu indrazneala in trupul 

meu, fie prin viata mea, fie prin 

moartea mea.  

 

Filipeni 1:29 

Caci cu privire la Hristos, voua vi s-a 

dat harul nu numai sa credeti in El, ci 

sa si patimiti pentru El. 

 

Filipeni 2:3 

Nu faceti nimic din duh de cearta sau 

din slava desarta, ci in smerenie 

fiecare sa priveasca pe altul mai pe 

sus de el insus.  

 

Efeseni 1:16 

Nu incetez sa aduc multumiri pentru 

voi, cand va pomenesc in rugaciunile 

mele.  

 

Filipeni 2:14-16a 

Faceti toate lucrurile fara cartiri si 

fara sovaieli, ca sa fiti fara prihana si 

curati, copii ai lui Dumnezeu, fara 

vina, in mijlocul unui neam ticalos si 

stricat, in care straluciti ca niste 

lumini in lume, tinad sus Cuvantul 

vietii. 

 

Filipeni 3:3 

Slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui 

Dumnezeu, cari ne laudam in Hristos 

Isus, si cari nu ne punem incederea 

in lucrurile pamantesti. 

 

Filipeni 4:12 

Stiu sa traiesc smerit si stiu sa 

traiesc in belsug. In totul si 

pretutindeni m-am deprins sa fiu 

satul si flamand, sa fiu in belsug si sa 

fiu In lipsa.  

 

Efeseni 1:4-5 

In El, Dumnezeu ne-a ales inainte de 

intemeierea lumii, ca sa fim sfinti si 

fara prihana ianintea Lui, dupa ce in 

dragostea Lui, ne-a randuit mai 

dinainte sa fim infiati prin Isus 

Hristos, dupa buna placere a voiei 

Sale.  

 

Efeseni 1:11-12 

In El am fost facuti si mostenitori, 

fiind randuiti mai dinainte, dupa 

hotararea Aceluia, care face toate 

dupa sfatul voiei Sale, ca sa slujim 

de lauda slavei Sale, noi care mai 

dinainte am nadajduit in Hristos.  

 

Efeseni 1:17 

Si ma rog ca Dumnezeul Domnului 

nostru Isus Hristos, Tatal slavei, sa 

va dea un duh de intelepciune si de 

descoperire, in cunoasterea Lui. 

 

Efeseni 1:18 

Sa va lumineze ochii inimii, ca sa 

pricepeti care este nadejdea 

chhemarii Lui, care este bogatia 

slavei mostenirii Lui in sfinti. 

 

Efeseni 2:8 

Caci prin har ati fost mantuiti, prin 

credinta. Si aceasta nu vine de la 

voi, ci este darul lui Dumnezeu. 

 

Efeseni 3:12 

In El avem prin credinta in El, 

slobozenia si apropierea de 

Dumnezeu cu incredere. 



Efeseni 3:8 

Da, mie care sunt cel mai 

neinsemnat dintre toti sfintii, mi-a fost 

dat harul acesta sa vestesc 

Neamurilor bogatiile nepatrunse ale 

lui Hristos. 

 

Efeseni 3:20 

Iar a Celui ce, prin puterea care 

lucreaza in noi, poate sa faca nespus 

mai mult decat cerem sau gandim 

noi. 

 

Efeseni 4:23-24 

Si sa va inoiti in duhul mintii voastre, 

si sa va imbracati in omul cel nou, 

facut dupa chipul lui Dumnezeu, de o 

neprihanire si sfintenie pe care o da 

adevarul. 

 

Efeseni 4:1-3  

Va sfatuiesc dar eu, cel intemnitat 

pentru Domnul sa va purtati intr-un 

chip vrednic de chemarea pe care ati 

primit-o cu toata smerenia si 

blandetea, cu indelunga rabdare; 

ingaduiti-va unii pe altii in dragoste, 

si cautati sa pastrati unirea Duhului, 

prin legatura pacii. 

 

Efeseni 4:11-12 

Si El a dat pe unii apostoli, pe altii, 

prooroci, pe altii, evanghelisti, pe 

altii, pastori si invatatori, pentru 

desavarsirea sfintilor, in vederea 

lucrarii de slujire, pentru zidirea 

trupului lui Hristos. 

 

Efeseni 4:15 

Credinciosi adevarului, in dragoste, 

sa crestem in toate privintele, ca sa 

ajungem la Cel ce este Capul, 

Hristos.  

 

Efeseni 4:26-27 

Maniati-va si nu pacatuiti. Sa n-

apuna soarele peste mania voastra, 

si sa nu dati prilej diavolului. 

 

Efeseni 4:28 

Cine fura, sa nu mai fure; ci mai de 

graba sa lucreze cu mainile lui la 

ceva bun, ca sa aiba sa dea celui 

lipsit. 

 

Efeseni 4:31 

Orice amaraciune, orice iutime, orice 

manie, orice strigare, orice clevetire 

si orice fel de rautate sa piara din 

mijlocul vostru. 

Efeseni 4:32 

Dimpotriva, fiti buni unii cu altii, 

milosi, si iertati-va unul pe altul, cum 

v-a iertat si Dumnezeu pe voi, in 

Hristos. 

 

Efeseni 5:10-11 

Cercetati ce este placut inaintea 

Domnului, si nu luati deloc parte la 

lucrarile neroditoare ale intunericului, 

ba inca mai de graba osanditi-le. 

 

Efeseni 5:31 

De aceea, va lasa omul pe tatal sau 

si pe mama-sa si se va lipi de 

nevasta-sa, si cei doi vor fi un singur 

trup. 

 

Efeseni 6:1 

Copii, ascultati in Domnul de parintii 

vostrii, caci este drept. 

 

Efeseni 6:2-3 

Sa cinstesti pe tatal tau si pe mama 

ta, este cea dintai porunca insotita 

de o fagaduinta, ca sa fii fericit, si sa 

traiesti multa vreme pe pamant. 

 

Efeseni 6:4 

Si voi, parintilor, nu intaratati la 

manie pe copii vostri, ci cresteti-I in 

mustrarea si invatatura Domnului. 

 

Efeseni 6:5 

Robilor, ascultati de stapanii vostri 

pamantesti, cu frica si cutrmur, in 

curatie de inima, ca de Hristos. 

 

Efeseni 6:10 

Incolo, intariti-va in Domnul si in 

puterea tariei Lui. 

 

Efeseni 6:7-8 

Slujiti-le cu bucurie, ca Domnului, iar 

nu oamenilor, caci stiti ca fiecare, fie 

rob, fie slobod, va primi rasplata de 

la Domnul, dupa binele pe care-l va fi 

facut. 

 

Efeseni 6:14 

Stati gata dar, avand mijlocul incins 

cu adevarul, imbracati cu platosa 

neprihanirii. 

 

Efeseni 6:15 

Avand picioarele incaltate cu ravna 

Evangheliei pacii. 

 

1 Corinteni 13:8 a 

Dragostea nu va pieri niciodata 

Efeseni 6:16 

Pe deasupra tuturor acestora, luati 

scutul credintei, cu care veti putea 

stinge toate sagetile arzatoare ale 

celui rau. 

 

Efeseni 6:17 

Luati si coiful mantuirii si sabia 

Duhului, care este Cuvantul lui 

Dumnezeu.. 

 

Galateni 1:15-16a-b 

Dar cand Dumnezeu-care m-a pus 

deoparte din pantecele maicii mele, 

si m-a chemat prin harul Sau, - a 

gasit cu cale sa descopere in mine 

pe Fiul Sau, ca sa-l vestesc intre 

Neamuri. 

 

Galateni 2:10 

Ne-au spus numai sa ne aducem 

aminte de cei saraci, si chiar asa am 

si cautat sa fac. 

 

Galateni 2:16 a 

Totus, fiidca stim ca omul nu este 

socotit neprihanit, prin faptele Legii, 

ci numai prin credinta in Isus Hristos.  

 

Galateni 3:6 

Tot asa si Avraam a crezut pe 

Dumnezeu, si credinta aceasta i-a 

fost socotita ca neprihanire. 

 

Galateni 3:9 

Asa ca cei ce se bizuiesc pe 

credinta, sunt binecuvantati 

impreuna cu Avraam cel credincios. 

 

Galateni 4:7 

Asa ca nu mai esti rob, ci fiu; si daca 

esti fiu, esti si mostenitor, prin 

Dumnezeu. 

 

Galateni 1:10c 

Daca as mai cauta sa plac 

oamenilor, n-as fi robul lui Hristos 

 

Galateni 4:13 

Dimpotriva, stiti ca in neputinta 

trupului v-am propovaduit Evanghelia 

pentru intaia data. 

 

Galateni 4:18 

Este bine sa fii plin de ravna 

totdeauna pentru bine, nu numai 

cand sunt de fata la voi. 

 

1 Corinteni 14:1a 

Urmariti dragostea. 



Galateni 5:1 

Ramaneti dar tari si nu va plecati 

iaras supt jugul robiei. 

 

Galateni 5:5 

Caci noi, prin Duhul, asteptam prin 

credinta nadejdea neprihanirii. 

 

Galateni 5:6 

Caci in Isus Hristos, nici taierea 

imprejur, nici taierea imprejur n-au 

vreun pret, ci dragostea care 

lucreaza prin dragoste. 

 

Galateni 5:14 

Caci toata Legea se cuprinde intr-o 

singura porunca: Sa iubesti pe 

aproapele tau ca pe tine insuti. 

 

Galateni 5:16 

Zic dar: umblati carmuiti de Duhul, si 

nu impliniti poftele firii pamantesti. 

 

Galateni 5:24 

Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, si-au 

rastignit firea pamanteasca impreuna 

cu patimile si poftele ei. 

 

Galateni 5:25 

Daca traim prin Duhul, sa si umblam 

prin Duhul. 

 

Galateni 5:26 

Sa nu umblam dupa o slava desarta, 

intaritindu-ne unii pe altii, si 

pizmuindu-ne unii pe altii. 

 

Galateni 6:1 

Fratilor, chiar daca un om ar cadea 

deodata in vreo greseala, voi, care 

sunteti duhovnicesti, sa-l ridicati cu 

duhul blandetei. Si ia seama la tine 

insuti, sa nu fii ispitit si tu. 

 

Galateni 6:2 

Purtati-va sarcinile unii altora, si veti 

implini astfel legea lui Hristos. 

 

Galateni 6:6 

Cine primeste invatatura in Cuvant, 

sa faca parte din toate bunurile lui si 

celui ce-l invata.  

 

Galateni 6:7 

Nu va inselati: Dumnezeu nu Se lasa 

sa fie batjocorit. Ce seamana omul, 

aceea va si secera. 

 

 

 

Galateni 6:8 

Cine seamana in firea pamanteasca, 

va secera din firea pamanteasca 

putrezirea; dar cine samana in 

Duhul, va secera din Duhul viata 

vesnica. 

 

Galateni 6:10 

Asa dar, cat avem prilej, sa facem 

bine la toti, si mai ales fratilor in 

credinta. 

 

Galateni 6:14 

In ce ma priveste, departe de mine 

gandul sa ma laud cu altceva decat 

cu crucea Domnului nostru Isus 

Hristos, prin care lumea este 

rastignita fata de mine, si eu fata de 

lume! 

 

2 Corinteni 1:6 

Asa ca, daca suntem in necaz, 

suntem pentru mangaierea si 

mantuirea voastra; daca suntem 

magaiati, suntem pentru mangaierea 

voastra, care se arata prin faptul ca 

rabdati aceleasi suferinte ca si noi. 

 

2 Corinteni 1:11 

Voi insiva ne veti ajuta cu rugaciunile 

voastre, pentru ca binefacerea facuta 

noua prin rugaciunile multora sa fie 

pentru multi un prilej de multumiri lui 

Dumnezeu pentru noi. 

 

2 Corinteni 1:12 

Lauda noastra este marturia pe care 

ne-o da cugetul nostru ca ne-am 

purtat in lume, si mai ales fata de voi, 

cu o sfintenie si curatie de inima, 

date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu 

pe o intelepciune lumeasca, ci pe 

harul lui Dumnezeu. 

 

2 Corinteni 2:15 

In adevar, noi suntem inaintea lui 

Dumnezeu, o mireasma a lui Hristos 

printre cei ce sunt pe calea mantuirii 

si printre cei ce sunt pe calea 

pierzarii.  

 

2 Corinteni 2:17 

Caci noi nu stricam Cuvantul lui 

Dumnezeu, cum fac cei mai multi; ci 

vorbim cu inima curata, din partea lui 

Dumnezeu, inaintea lui Dumnezeu, 

in Hristos.  

 

 

 

2 Corinteni 3:16 

Dar oridecate vreunul se intoarce la 

Domnul, mahrama este luata. 

 

2 Corinteni 3:17 

Caci Domnul este Duhul; si unde 

este Duhul Domnului, acolo este 

slobozenia. 

 

2 Corinteni 4:5 

Caci noi nu ne propovaduim pe noi 

insine, ci pe Domnul Hristos Isus. 

Noi suntem robii vostri, pentru Isus. 

 

2 Corinteni 4:7 

Comoara aceasta o purtam in niste 

vase de lut, pentru ca aceasta putere 

nemaipomenita sa fie de la 

Dumnezeu si nu de la noi. 

 

2 Corinteni 5:7 

Pentru ca umblam prin credinta, nu 

prin vedere. 

 

2 Corinteni 5:8 

Da, suntem plini de incredere, si ne 

place mult mai mult sa parasim 

trupul acesta, ca sa fim acasa la 

Domnul. 

 

2 Corinteni 5:10 

Caci toti trebuie sa ne infatisam 

inaintea scaunului de judeacata al lui 

Hristos, pentru ca fiecare sa-si 

primeasca rasplata dupa binele sau 

raul, pe care-l va fi facut cand traia in 

trup. 

 

2 Corinteni 5:20 

Noi dar, suntem trimisi imputerniciti 

ai lui Hristos, si ca si cum Dumnezeu 

ar indemna prin noi, va rugam 

fierbinte, in Numele lui Hristos: 

impacati-va cu Dumnezeu! 

 

2 Corinteni 6:3 

Noi nu dam nimanui nici un prilej de 

poticnire, pentru ca slujba noastra sa 

nu fie defaimata. 

 

2 Corinteni 6:4 

Ci, in toate privintele, aratam ca 

suntem niste vrednici slujitori ai lui 

Dumnezeu, prin multa rabdare, in 

necazuri, in nevoi, in stramtorari. 

 

2 Corinteni 6:14a 

Nu va injugati la un jug nepotrivit cu 

cei necredinciosi.  

 



2 Corinteni 6:8-9 

In slava si in ocara, in vorbire de rau 

si in vorbire de bine. Suntem priviti 

ca niste inselatori, macar ca spunem 

adeavrul, ca niste necunoscuti, 

macar ca suntem bine cunoscuti; ca 

unii care murim, si iata traim; ca niste 

pedepsiti, macar ca nu suntem 

omorati. 

 

2 Corinteni 6:10 

Ca niste intrisati si totdeauna suntem 

veseli; ca niste saraci si totus 

imbogatim pe multi; ca neavand 

nimic, si totus stapanind toate 

lucrurile. 

 

2 Corinteni 13:1b 

Orice vorba sa fie sprijinita pe 

marturia a doi sau trei martori. 

 

2 Corinteni 7:1 

Deci, fiindca avem astfel de 

fagaduinte, prea iubitilor, sa ne 

curatim de orice intinaciune a carnii 

si a duhului, si sa ne ducem sfintirea 

pana la capat, in frica de Dumnezeu. 

 

2 Corinteni 7:10 

In adevar, cand intristarea este dupa 

voia lui Dumnezeu, aduce o pocainta 

care duce la mantuire, si de care 

cineva nu se caieste niciodata; pe 

cand intristarea lumii aduce moartea. 

 

2 Corinteni 8:2 

In mijlocul multor necazuri prin care 

au trecut, bucuria lor peste masura 

de mare si saracia lor lucie, au dat 

nastere la un belsug de darnicie din 

partea lor. 

 

2 Corinteni 8:7 

Dupa cum sporiti in toate lucrurile: in 

credinta, in cuvant, in cunostinta, in 

orice ravna, si in dragostea voastra 

pentru noi, cautati sa sporiti si in 

aceasta binefacere. 

 

2 Corinteni 8:21 

Caci cautam sa lucram cinstit nu 

numai inaintea Domnului, ci si 

inaintea oamenilor. 

 

2 Corinteni 9:6 

Sa stiti: cine samana putin, putin va 

secera; iar cine samana mult, mult 

va secera. 

 

 

2 Corinteni 9:7 

Fiecare sa dea dupa cum a hotarat 

in inima lui: nu cu parere de rau, sau 

de sila, caci pe cine da cu bucurie, il 

iubeste Dumnezeu. 

 

2 Corinteni 9:10 

Cel ce da samanta samanatorului si 

paine pentru hrana, va va da si va va 

inmulti si voua samanta de samanat 

si va face sa creasca roadele 

neprihanirii voastre. 

 

2 Corinteni 10:4 

Caci armele cu care ne luptam noi, 

nu sunt supuse firii pamantesti, ci 

sunt puternice, intarite de Dumnezeu 

ca sa surpe intariturile. 

 

2 Corinteni 17 

Ci, oricine se lauda, sa se laude in 

Domnul. 

 

2 Corinteni 10:5 

Noi rasturnam izvodirile mintii si orice 

inaltime, care se ridica impotriva 

cunostintei lui Dumnezeu; si orice 

gand il facem rob ascultarii de 

Hristos.  

 

2 Corinteni 10:18 

Pentru ca nu cine se lauda singur, va 

fi primit, ci acela pe care Domnul il 

lauda. 

 

2 Corinteni 11:30 

Daca e vorba sa ma laud, ma voi 

lauda numai cu lucrurile privitoare la 

slabiciunea mea. 

 

2 Corinteni 12:7 

Si ca sa nu ma umflu de mandrie, din 

pricina stralucirii acestor descoperiri, 

mi-a fost pus un tepus in carne, un 

sol al Satanei, ca sa ma palmuiasca 

si sa ma impiedice sa ma ingamf 

 

2 Corinteni 12:9 

Harul Meu iti este de ajuns; caci 

puterea Mea in slabiciune este 

facuta desavarsita. Deci ma voi 

lauda mult mai bucuros cu 

slabiciunile mele, pentru ca puterea 

lui Hristos sa ramana in mine. 

 

2 Corinteni 12:10 

De aceea simt placere in slabiciuni, 

in defaimari, in nevoi, in prigoniri, in 

stramtorari, pentru Hristos; caci cand 

sunt slab, atunci sunt tare.  

2 Corinteni 13:4 

In adevar, El a fost rastignit prin 

slabiciune; dar traieste prin puterea 

lui Dumnezeu. Tot astfel si noi 

suntem slabi in El, dar prin puterea 

lui Dumnezeu, vom fi plini de viata cu 

El fata de voi. 

 

2 Corinteni 13:11 

Incolo, fratilor, fiti sanatosi, 

desavarsiti-va, imbarbatati-va, fiti cu 

un cuget, traiti in pace si Dumnezeul 

dragostei si al pacii va fi cu voi. 

 

1 Corinteni 1:5 

Caci in El ati fost imbogatiti in toate 

privintele, cu orice vorbire si cu orice 

cunostinta. 

 

1 Corinteni 8:1b 

Dar cunostinta ingamfa pe cand 

dragostea zideste. 

 

1 Corinteni 1:8 

El va va intari pana la sfarsit, in asa 

fel ca sa fiti fara vina in ziua venirii 

Domnului nostru Isus Hristos. 

 

1 Corinteni 1:25 

Caci nebunia lui Dumnezeu este mai 

inteleapta decat oamenii, si 

slabiciunea lui Dumnezeu este mai 

tare decat oamenii.  

 

1 Corinteni 2:5 

Pentru ca credinta voastra sa fie 

intemeiata nu pe intelepciunea 

oamenilor, ci pe puterea lui 

Dumnezeu. 

 

Cantarea Cantarilor 2:15 

Prindeţi-ne vulpile, vulpile cele mici, 

care strică viile, căci viile noastre 

sunt în floare.    

 

1 Corinteni 3:7 

Asa ca nici cel ce sadeste, nici cel ce 

uda nu sunt nimic, ci Dumnezeu care 

face sa creasca. 

 

1 Corinteni 3:9 

Caci noi suntem impreuna lucratori 

cu Dumnezeu. Voi sunteti ogorul lui 

Dumnezeu, cladirea lui Dumnezeu. 

 

1 Corinteni 3:11 

Caci nimeni nu poate pune o alta 

temelie decat cea care a fost pusa si 

care este Isus Hristos. 

 



1 Corinteni 3:14 

Daca lucrarea zidita de cineva pe 

temelia aceea, ramane in picioare, el 

va primi o rasplata. 

 

1 Corinteni 4:1 

Iata cum trebuie sa fim priviti noi: ca 

niste slujitori ai lui Hristos si ca niste 

ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. 

 

1 Corinteni 4:2 

Incolo, ce se cere de la ispravnici, 

este ca fiecare sa fie gasit credincios 

in lucrul incredintat lui. 

 

1 Corinteni 4:10 

Noi suntem nebuni pentru Hristos: 

voi, intelepti in Hristos! Noi, slabi: voi 

tari! Voi, pusi in cinste, noi, 

dispretuiti! 

 

1 Corinteni 4:13 

Cand suntem vorbiti de rau, ne 

rugam. Pana in ziua de azi am ajuns 

ca gunoiul lumii acesteia, ca 

lepadatura tuturor. 

 

1 Corinteni 4:20 

Caci imparatia lui Dumnezeu nu sta 

in vorbe, ci in putere. 

 

1 Corinteni 6:12 

Toate lucrurile imi sunt ingaduite, dar 

nu toate sunt de folos; toate lucrurile 

imi sunt ingaduite, dar nimic nu 

trebuie sa puna stapanire pe mine. 

 

1 Corinteni 6:17 

Dar cine se lipeste de Domnul, este 

un singur duh cu El! 

 

1 Corinteni 7:32b 

Cine nu este insurat, se ingrijeste de 

lucrurile Domnului, cum ar putea sa 

placa Domnului. 

 

1 Corinteni 7:34 b 

Cea nemaritata se ingrijeste de 

lucrurile Domnului, ca sa fie sfanta si 

cu trupul si cu duhul; 

 

1 Corinteni 8:3 

Dar daca iubeste cineva pe 

Dumnezeu, este cunoscut de 

Dumnezeu. 

 

1 Corinteni 8:12 

Daca pacatuiti astfel impotriva 

fratilor, si le raniti cugetul lor slab, 

pacatuiti impotriva lui Hristos, 

1 Corinteni 9:14 

Tot asa, Domnul a randuit ca cei ce 

propovaduiesc Evanghelia, sa 

traiasca din Evanghelie. 

 

1 Corinteni 9:16 

Daca vestesc Evanghelia, nu este 

pentru mine o pricina de lauda, caci 

trebuie s-o vestesc; si vai de mine, 

daca nu vestesc Evanghelia! 

 

1 Corinteni 9:22 

Am fost slab cu cei slabi, ca sa 

castig pe cei slabi. M-am facut 

tuturor totul, ca oricum sa mantuiesc 

pe unii din ei. 

 

1 Corinteni 9:23 

Fac totul pentru Evanghelie, ca sa 

am si eu parte de ea. 

 

1 Corinteni 9:27 

Ci ma port aspru cu trupul meu, si-l 

tin in stapanire, ca nu cumva, dupa 

ce am propovaduit altora, eu insumi 

sa fiu lepadat. 

 

1 Corinteni 10:23 

Toate lucrurile sunt ingaduite, dar nu 

toate sunt de folos. Toate lucrurile 

sunt ingaduite, dar nu toate zidesc. 

 

1 Corinteni 10:24 

Nimeni sa nu-si caute folosul lui, ci 

fiecare sa caute folosul altuia. 

 

1 Corinteni 11:1 

Calcati pe urmele mele, intrucat si eu 

calc pe urmele lui Hristos. 

 

1 Corinteni 12:7 

Si fiecaruia I se da aratarea Duhului 

spre folosul altuia. 

 

1 Corinteni 12:22 

Ba mai mult, madularele trupului, 

care par mai slabe, sunt de 

neaparata trebuinta 

 

1 Corinteni 12:8-10 

De pilda, unuia ii este dat, prin Duhul 

sa vorbeasca despre intelepciune; 

altuia sa vorbeasca despre 

cunostiinta, altuia credinta, altuia 

darul tamaduirilor, altuia puterea sa 

faca minuni, altuia proorocia, altuia 

deosebirea duhurilor, altuia felurite 

limbi si altuia talmacirea limbilor. 

 

 

1 Corinteni 12:24c 

Dumnezeu a intocmit trupul in asa fel 

ca sa dea mai multa cinste 

madularelor lipsite de cinste. 

 

1 Corinteni 12:26 

Si daca sufere un madular, toate 

madularele sufar impreuna cu el; 

daca este pretuit un madular, toate 

madularele se bucura impreuna cu 

el. 

 

1 Corinteni 12:28 

Si Dumnezeu a randuit in Biserica, 

intai apostoli, al doilea, prooroci, al 

treilea, invatatori, apoi pe cei ce au 

darul minunilor, apoi pe cei ce au 

darul tamaduirilor, ajutorarilor, 

carmuirilor si vorbirii in felurite limbi.  

 

1 Corinteni 14:3 

Cine prooroceste, dimpotriva, 

vorbeste oamenilor, spre zidire, 

sfatuire si mangaiere. 

 

1 Corinteni 14:12 

Tot asa si voi, fiindca ravniti dupa 

daruri duhovnicesti, sa cautati sa le 

aveti din belsug, in vederea zidirii 

sufletesti a Bisericii. 

 

1 Corinteni 14:15 

Ma voi ruga cu duhul, dar ma voi 

ruga si cu mintea; voi canta cu duhul, 

dar voi canta si cu mintea.  

 

1 Corinteni 14:26 b 

Cand va adunati laolata, daca unul 

din voi are o cantare, altul o 

invatatura, altul o descoperire, altul o 

vorba in alta limba, altul o talmacire, 

toate sa se faca spre zidirea 

sufleteasca. 

 

1 Corinteni 15:19 

Daca numai pentru viata aceasta ne-

am pus nadejdea in Hristos, atunci 

suntem cei mai nenorociti dintre toti 

aomenii. 

 

1 Corinteni 15:33 

Nu va inselati: Tovarasiile rele strica 

obiceiurile bune. 

 

1 Corinteni 15:46 

Dar mai intai vine nu ce este 

duhovnicesc, ci ce este firesc; ce 

este duhovnicesc, vine pe urma. 

 

 



1 Corinteni 15:57 

Dar multumiri fie aduse lui 

Dumnezeu, care ne da biruinta prin 

Domnul nostru Isus Hristos! 

 

1 Corinteni 16:9 

Caci mi s-a deschis aici o usa mare 

si larga, si sunt multi potrivnici. 

 

Romani 1:16 

Caci mie nu mi-e rusine de 

Evanghelia lui Hristos; fiindca ea 

este puterea lui Dumnezeu pentru 

mantuirea fiecaruia care crede. 

 

Romani 2:10a 

Slava, cinste si pace va veni insa 

peste oricine face binele. 

 

Romani 2:11 

Caci inaintea lui Dumnezeu nu se 

are in vedere fata omului. 

 

Romani 3:23 

Caci toti au pacatuit si sunt lipsiti de 

slava lui Dumnezeu. 

 

Romani 4:8 

Ferice de omul caruia nu-I tine 

Domnul in seama pacatul! 

 

Romani 4:22 

De aceea credinta aceasta i-a fost 

socotit ca neprihanire. 

 

Romani 5:8 

Dar Dumnezeu isi arata dragostea 

fata de noi prin faptul ca pe cand 

eram noi inca pacatosi, Hristos a 

murit pentru noi. 

 

Romani 8:13 

Daca prin Duhul, faceti sa moara 

faptele trupului, veti trai. 

 

Romani 6:4 

Noi deci, prin botezul in moartea Lui, 

am fost ingropati impreuna cu El, 

pentru ca dupa cum Hristos a inviat 

din morti, prin slava Tatalui tot asa si 

noi sa traim o viata noua. 

 

Romani 6:9 

Intrucat stim ca Hristosul inviat din 

morti, nu mai moare: moartea nu mai 

are nici o stapanire asupra Lui. 

 

 

 

 

Romani 6:11 

Tot asa si voi insiva, socotiti-va morti 

fata de pacat si vii pentru Dumnezeu, 

in Isus Hristos, Domnul nostru. 

 

Romani 6:13 c 

Ci dati-va pe voi insiva lui 

Dumnezeu, ca vii, din morti cum 

erati, si dati lui Dumnezeu madularile 

voastre, ca pe niste unelte ale 

neprihanirii. 

 

Romani 7:19 

Caci binele pe care vreau sa-l fac, 

nu-l fac, ci raul, pe care nu vreau sa-l 

fac, iaca ce fac! 

 

Romani 8:1  

Acum dar nu este nici o osandire 

pentru cei ce sunt in Hristos Isus, 

care nu traiesc dupa indemnurile firii 

pamantesti, ci dupa indemnurile 

Duhului. 

 

Romani 8:6c 

Umblarea dupa lucrurile Duhului este 

viata si pace. 

 

Romani 8:7a-b 

Fiindca umblarea dupa lucrurile firii 

pamantesti este vrajmasie impotriva 

lui Dumnezeu. 

 

Romani 8:8 

Deci, cei ce sunt pamantesti, nu pot 

sa placa lui Dumnezeu. 

 

Romani 8:14 

Caci toti cei ce sunt calauziti de 

Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui 

Dumnezeu. 

 

Romani 8:31b 

Daca Dumnezeu este pentru noi, 

cine va fi impotriva noastra? 

 

Romani 8:33 

Cine va ridica pira impotriva alesilor 

lui Dumnezeu? Dumnezeu este 

Acela, care-I socoteste neprihaniti! 

 

Romani 9:3 

Caci aproape sa doresc sa fiu eu 

insumi anatema, despartit de Hristos, 

pentru fratii mei, rudele mele trupesti. 

 

Romani 9:25 

Voi numi popor al Meu, pe cel ce nu 

era poporul Meu, si prea iubita, pe 

cea care nu era prea iubita. 

Romani 9:33 c 

Cine crede in El, nu va fi dat de 

rusine. 

 

Romani 10:1 

Fratilor, dorinta inimii mele si 

rugaciunea mea catre Dumnezeu 

pentru Israeliti, este sa fie mantuiti. 

 

Romani 10:10 

Caci prin credinta din inima se 

capata neprihanirea, si prin 

marturisirea cu gura se ajunge la 

mantuire. 

 

Romani 10:13 

Fiindca oricine va chema Numele 

Domnului va fi mantuit. 

 

Romani 10:17 

Astfel, credinta vine in urma auzirii; 

iar auzirea vine prin Cuvantul lui 

Hristos. 

 

Romani 11:36 

Din El, prin El, si pentru El sunt toate 

lucrurile. A Lui sa fie slava in veci! 

Amin! 

 

Romani 12:9 

Dragostea sa fie fara prefacatorie. 

Fie-va groaza de rau, si lipiti-va tare 

de bine. 

 

Romani 12:10 

Iubiti-va unii pe altii cu o dragoste 

frateasca. In cinste, fiecare sa dea 

intaietate altuia.  

 

Romani 12:13 

Ajutati pe sfinti, cand sunt in nevoie. 

Fiti primitori de oaspeti. 

 

Romani 12:14 

Binecuvantati pe cei ce va prigonesc: 

binecuvantati si nu blestemati. 

 

Romani 12:15 

Bucurati-va cu cei ce se bucura; 

plangeti cu cei ce plang. 

 

Romani 12:16b 

Nu umblati dupa lucrurile inalte, ci 

ramaneti la cele smerite. Sa nu va 

socotiti singuri intelepti. 

 

Romani 12:17 

Nu intoarceti nimanui rau pentru rau. 

Urmariti ce este bine, inaintea tuturor 

oamenilor. 



Romani 12:18 

Daca este cu putinta, intrucat atarna 

de voi, traiti in pace cu toti oamenii. 

 

Romani 12:19c 

Razbunarea este a Mea; Eu voi 

rasplati, zice Domnul. 

 

Romani 12:20 

Dimpotriva, daca ii este foame 

vrajmasului tau, da-I sa manance; 

daca-I este sete, da-I sa bea; caci 

daca vei face astfel, vei gramadi 

carbuni aprinsi pe capul lui. 

 

Romani 13:7 

Dati tuturor ce sunteti datori sa dati: 

cui datorati birul, dati-I birul; cui 

datorati vama, dati-I vama; cui 

datorati frica, dati-I frica; cui datorati 

cinstea, dati-I cinstea. 

 

Romani 13:10 

Dragostea nu face rau aproapelui: 

dragostea deci este implinirea Legii. 

 

Romani 13:12b 

Sa ne desbracam dar de faptele 

intunericului, si sa ne imbracam cu 

ramele luminii. 

 

Romani 14:1 

Primiti bine pe cel slab in credinta, si 

nu va apucati la vorba asupra 

parerilor indoielnice. 

 

Romani 14:6 c 

Cine mananca pentru Domnul 

mananca; pentru ca aduce multumiri 

lui Dumnezeu.  

 

Romani 14:11b 

Orice genunchi se va pleca inaintea 

Mea, si orice limba va da slava lui 

Dumnezeu. 

 

Romani 14:12 

Asa ca fiecare din noi are sa dea 

socoteala despre sine insus lui 

Dumnezeu. 

 

Romani 14:16 

Nu faceti ca binele vostru sa fie grait 

de rau. 

 

Romani 14:19 

Asa dar sa urmarim lucrurile care 

duc la pacea si zidirea noastra. 

 

 

Romani 14:23 c 

Tot ce nu vine din incredintare, e 

pacat. 

 

Romani 15:2 

Fiecare din noi sa placa aproapelui, 

in ce este bine, in vederea zidirii 

altora. 

 

Romani 15:20 

Si am cautat sa vestesc Evanghelia 

acolo unde Hristos nu fusese vestit, 

ca sa nu zidesc pe temelia pusa de 

altul. 

 

Romani 15:30 

Va indemn dar, fratilor, pentru 

Domnul nostru Isus Hristos si pentru 

dragostea Duhului, sa va luptati 

impreuna cu mine, in rugaciunile 

voastre catre Dumnezeu pentru 

mine. 

 

Romani 16:19 c 

Fiti intelepti in ce priveste binele, si 

prosti in ce priveste raul. 

 

Faptele Apostolilor 1:14 

Toti acestia staruiau cu un cuget in 

rugaciune si in cereri.  

 

Faptele Apostolilor 2:21 

Atunci orivcine va chema Numele 

Domnului, va fi mantuit. 

 

Faptele Apostolilor 2:28 

Mi-ai facut cunoscut caile vietii, si Ma 

vei umplea de bucurie cu starea Ta 

de fata.  

 

Faptele Apostolilor 2:46 

Toti impreuna erau nelipsiti de la 

Templu, in fiecare zi, frangeau 

painea acasa, si luau hrana, cu 

bucurie si curatie de inima.  

 

Faptele Apostolilor 3:6 

Argint si aur n-am, dar ce am iti dau: 

in Numele lui Isus Hristos din 

Nazaret, scoala-te si umbla! 

 

Faptele Apostolilor 4:19b 

Judecati voi singuri daca este drept 

inaintea lui Dumnezeu sa ascultam 

mai mult de voi decat de Dumnezeu. 

 

 

Faptele Apostolilor 8:4 

Cei ce se imprastiasera mergeau din 

loc in loc si propovaduia Cuvantul.  

Faptele Apostolilor 4:29 

Si acum, Doamne, uita-Te la 

amenintarile lor, da putere robilor Tai 

sa vesteasca Cuvantul Tau cu toata 

indrazneala.  

 

Faptele Apostolilor 4:30 

Intinde-ti mana ca sa se faca 

tamaduiri, minuni si semne, prin 

Numele Robului tau celui Sfant, Isus. 

 

Faptele Apostolilor 4:31b 

Toti s-au umplut de Duhul Sfant si 

vesteau Cuvantul lui Dumnezeu cu 

indrazneala. 

 

Faptele Apostolilor 5:29b 

Trebuie sa ascultam mai mult de 

Dumnezeu decat de oameni! 

 

Faptele Apostolilor 5:32 

Noi suntem martori ai acestor lucruri, 

ca Duhul Sfant pe care L-a dat 

Dumnezeu celor ce asculta de El.  

 

Faptele Apostolilor 5:42 

Si in fiecare zi, in Templu si acasa, 

nu incetau sa invete pe oameni si sa 

vesteasca Evanghelia lui Isus 

Hristos.  

 

Faptele Apostolilor 6:4 

Iar noi vom starui necurmat in 

rugaciune si in propovaduirea 

Cuvantului. 

 

Faptele Apostolilor 6:10 

Dar nu puteau sa stea impotriva 

intelepciunii si Duhului cu care 

vorbea el. 

 

Faptele Apostolilor 8:10 b 

Acesta este puterea lui Dumnezeu, 

cea care se numeste mare. 

 

Faptele Apostolilor 8:40b 

Si propovaduia Evanghelia in toate 

cetatile prin care tracea. 

 

Faptele Apostolilor 9:15 

Du-te, caci el este un vas ales, pe 

care l-am ales, ca sa duca Numele 

Meu inaintea Neamurilor. 

 

Faptele Apostolilor 10:31 

Cornelie, rugaciunea ta a fost 

ascultata, si Dumnezeu Si-a adus 

aminte de milosteniile tale. 

 

 



Faptele Apostolilor 10:35 

 In orice neam, cine se teme de El, si 

lucreaza neprihanire este primit de 

El. 

 

Faptele Apostolilor 11:12a 

Duhul mi-a spus sa plec cu ei, fara 

sa fac vreo deosebire 

 

Faptele Apostolilor 11:21 

Mana Domnului era cu ei, si un mare 

numar de oameni au crezut si s-au 

intors la Domnul.  

 

Faptele Apostolilor 12:5b 

Biserica nu inceta sa inalte rugaciuni 

catre Dumnezeu pentru el. 

 

Faptele Apostolilor 13:2 

Pe cand slujieau Domnului si 

posteau, Duhul Sfant a zis: Puneti-Mi 

deoparte pe Barnaba si pe Saul 

pentru lucrarea la care i-am chemat.  

 

Faptele Apostolilor 13:47 

Te-am pus ca sa fii Lumina 

Neamurilor, ca sa duci mantuirea 

pana la marginile pamantului. 

 

Faptele Apostolilor 14:22 

Intarind sufletele ucenicilor, El ii 

indemna sa staruie in credinta, si 

spunea ca in Imparatia lui Dumnezeu 

trebuie sa intram prin multe necazuri. 

 

Faptele Apostolilor 20:19 

Am slujit Domnului cu toata 

smerenia, cu multe lacrimi, si in 

mijlocul incercarilor, pe care mi le 

ridicau uneltirle iudeilor. 

 

Faptele Apostolilor 20:24 

Dar eu nu tin numai decat la viata 

mea ca si cum mi-ar fi scumpa, ci 

vreau numai sa-mi sfarsesc cu 

bucurie calea si slujba pe care am 

primit-o de la Domnul Isus, ca sa 

vestesc Evanghelia harului lui 

Dumnezeu. 

 

Faptele Apostolilor 20:27 

Caci nu m-am ferit sa va vestesc tot 

planul lui Dumnezeu. 

 

Faptele Apostolilor 20:35c 

Este mai ferice sa dai decat sa 

primesti. 

 

Faptele Apostolilor 21:14c 

Faca-se voia Domnului! 

Faptele Apostolilor 24:16 

De aceea ma silesc sa am totdeauna 

un cuget curat inaintea lui Dumnezeu 

si inaintea oamenilor.  

 

Faptele Apostolilor 27:14 

Dar nu dupa multa vreme s-a 

deslantuit asupra insulei un vant 

furtunos.  

 

Ioan 1:50c 

“Lucruri mai mari decat acestea vei 

vedea." 

 

Faptele Apostolilor 27:25 

De aceea, oamenilor, linistiti-va caci 

am incredere in Dumnezeu ca se va 

intampla asa cum mi s-a spus.  

 

Ioan 1:1 

La inceput era Cuvantul, si Cuvantul 

era cu Dumnezeu, si Cuvantul era 

Dumnezeu. 

 

Ioan 1:3 

Toate lucrurile au fost facute prin El; 

si nimic din ce a fost facut, n-a fost 

facut fara El. 

 

Ioan 1:12 

Dar tuturor celor ce L-au primit, adica 

celor ce cred in Numele Lui, le-a dat 

dreptul sa se faca copii ai lui 

Dumnezeu; 

 

Ioan 1:14 

Si Cuvantul S-a facut trup si a locuit 

printre noi, plin de har si de adevar. 

Si noi am privit slava Lui, o slava 

intocmai ca slava Singurului nascut 

din Tatal. - 

 

Ioan 1:23 

Eu", a zis el, "sunt glasul celui ce 

striga in pustiu: "Neteziti calea 

Domnului!", cum a zis prorocul 

Isaia." 

 

Ioan 3:3 

"Adevarat, adevarat iti spun ca, daca 

un om nu se naste din nou, nu poate 

vedea Imparatia lui Dumnezeu." 

 

Ioan 3:21 

“Dar cine lucreaza dupa adevar vine 

la lumina, pentru ca sa i se arate 

faptele, fiindca sunt facute in 

Dumnezeu." 

 

 

Ioan 3:30 

 Trebuie ca El sa creasca, iar eu sa 

ma micsorez. 
 

Ioan 3:34 

Caci Acela pe care L-a trimis 

Dumnezeu vorbeste cuvintele lui 

Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu nu-

I da Duhul cu masura. 

 

Ioan 3:35 

Tatal iubeste pe Fiul si a dat toate 

lucrurile in mana Lui. 

 

Ioan 4:23 

Dar vine ceasul, si acum a si venit, 

cand inchinatorii adevarati se vor 

inchina Tatalui in duh si in adevar; 

fiindca astfel de inchinatori doreste si 

Tatal. 

 

Ioan 4:34 

Isus le-a zis: "Mancarea Mea este sa 

fac voia Celui ce M-a trimis si sa 

implinesc lucrarea Lui. 

 

Ioan 4:48 

Isus i-a zis: "Daca nu vedeti semne 

si minuni, cu niciun chip nu credeti!" 

 

Ioan 5:17 

Dar Isus le-a raspuns: "Tatal Meu 

lucreaza pana acum; si Eu, de 

asemenea, lucrez." 

 

Ioan 5:41 

Eu nu umblu dupa slava care vine de 

la oameni. 

 

Ioan 5:19 

 Isus a luat din nou cuvantul si le-a 

zis: "Adevarat, adevarat va spun ca 

Fiul nu poate face nimic de la Sine; 

El nu face decat ce vede pe Tatal 

facand; si tot ce face Tatal face si 

Fiul intocmai. 

 

Ioan 5:20 

Caci Tatal iubeste pe Fiul si-I arata 

tot ce face; si-I va arata lucrari mai 

mari decat acestea, ca voi sa va 

minunati. 

 

Ioan 5:29b 

Cei ce au facut binele vor invia 

pentru viata; iar cei ce au facut raul 

vor invia pentru judecata. 

 

 

 



Ioan 5:30 

Eu nu pot face nimic de la Mine 

insumi: judec dupa cum aud; si 

judecata Mea este dreapta, pentru 

ca nu caut sa fac voia Mea, ci voia 

Tatalui, care M-a trimis. 

 

Ioan 5:39 

Cercetati Scripturile, pentru ca 

socotiti ca in ele aveti viata vesnica, 

dar tocmai ele marturisesc despre 

Mine. 

 

Ioan 7:24 

“Nu judecati dupa infatisare, ci 

judecati dupa dreptate. 

 

Ioan 6:28-29 

Ei I-au zis: "Ce sa facem ca sa 

savarsim lucrarile lui Dumnezeu?" 

Isus le-a raspuns: "Lucrarea pe care 

o cere Dumnezeu este aceasta: sa 

credeti in Acela pe care L-a trimis 

El." 

 

Ioan 6:35 

Isus le-a zis: "Eu sunt Painea vietii. 

Cine vine la Mine nu va flamanzi 

niciodata; si cine crede in Mine nu va 

inseta niciodata. 

 

Ioan 6:38 

caci M-am coborat din cer ca sa fac 

nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a 

trimis. 

 

Ioan 6:40 

Voia Tatalui Meu este ca oricine 

vede pe Fiul si crede in El sa aiba 

viata vesnica; si Eu il voi invia in ziua 

de apoi. 

 

Ioan 6:54 

Cine mananca trupul Meu si bea 

sangele Meu are viata vesnica; si Eu 

il voi invia in ziua de apoi. 

 

Ioan 6:56 

Cine mananca trupul Meu si bea 

sangele Meu ramane in Mine, si Eu 

raman in el. 

 

Ioan 6:63 

Duhul este acela care da viata, 

carnea nu foloseste la nimic; 

cuvintele pe care vi le-am spus Eu 

sunt duh si viata. 

 

 

 

Ioan 7:7 

Pe voi lumea nu va poate uri; pe 

Mine Ma uraste, pentru ca 

marturisesc despre ea ca lucrarile ei 

sunt rele. 

 

Ioan 7:18 

Cine vorbeste de la sine cauta slava 

lui insusi; dar cine cauta slava Celui 

ce L-a trimis, Acela este adevarat, si 

in El nu este strambatate. 

 

Ioan 7:37b-38 

"Daca inseteaza cineva, sa vina la 

Mine si sa bea. Cine crede in Mine, 

din inima lui vor curge rauri de apa 

vie, cum zice Scriptura." 

 

Ioan 8:12 

 Isus le-a vorbit din nou si a zis: "Eu 

sunt Lumina lumii; cine Ma urmeaza 

pe Mine nu va umbla in intuneric, ci 

va avea lumina vietii." 

 

Ioan 8:15 

Voi judecati dupa infatisare; Eu nu 

judec pe nimeni. 

 

Ioan 8:29 

“Cel ce M-a trimis este cu Mine; 

Tatal nu M-a lasat singur, pentru ca 

totdeauna fac ce-I este placut." 

 

Ioan 8:31-32 

Si a zis iudeilor care crezusera in El: 

"Daca ramaneti in Cuvantul Meu, 

sunteti in adevar ucenicii Mei; veti 

cunoaste adevarul, si adevarul va va 

face slobozi." 

 

Ioan 8:34 

"Adevarat, adevarat va spun", le-a 

raspuns Isus, "ca oricine traieste in 

pacat este rob al pacatului. 

 

Ioan 8:44c 

Ori de cate ori spune o minciuna, 

vorbeste din ale lui, caci este 

mincinos si tatal minciunii. 

 

Ioan 8:47 

“Cine este din Dumnezeu asculta 

cuvintele lui Dumnezeu; voi de 

aceea n-ascultati, pentru ca nu 

sunteti din Dumnezeu." 

 

Ioan 11:41c 

"Tata, Iti multumesc ca M-ai 

ascultat.” 

 

Ioan 9:3 

Isus a raspuns: "N-a pacatuit nici 

omul acesta nici parintii lui; ci s-a 

nascut asa, ca sa se arate in el 

lucrarile lui Dumnezeu. 

 

Ioan 9:31 

Stim ca Dumnezeu n-asculta pe 

pacatosi; ci, daca este cineva 

temator de Dumnezeu si face voia 

Lui, pe acela il asculta. 

 

Ioan 10:10b 

Eu am venit ca oile sa aiba viata, si 

s-o aiba din belsug. 

 

Ioan 10:14 

Eu sunt Pastorul cel bun. Eu Imi 

cunosc oile Mele, si ele Ma cunosc 

pe Mine. 

 

Ioan 10:25b 

Lucrarile pe care le fac Eu, in 

Numele Tatalui Meu, ele marturisesc 

despre Mine. 

 

Ioan 10:27 

Oile Mele asculta glasul Meu; Eu le 

cunosc, si ele vin dupa Mine. 

 

Ioan 11:4b 

"Boala aceasta nu este spre moarte, 

ci spre slava lui Dumnezeu, pentru 

ca Fiul lui Dumnezeu sa fie proslavit 

prin ea." 

 

Ioan 11:22 

Dar si acum, stiu ca orice vei cere de 

la Dumnezeu Iti va da Dumnezeu. 

 

 

Ioan 12:25 

Cine isi iubeste viata o va pierde; si 

cine isi uraste viata in lumea aceasta 

o va pastra pentru viata vesnica. 

 

Ioan 12:26 

Daca Imi slujeste cineva, sa Ma 

urmeze; si unde sunt Eu, acolo va fi 

si slujitorul Meu. Daca Imi slujeste 

cineva, Tatal il va cinsti. 

 

Ioan 12:35 

Isus le-a zis: "Lumina mai este putina 

vreme in mijlocul vostru. Umblati ca 

unii care aveti lumina, ca sa nu va 

cuprinda intunericul; cine umbla in 

intuneric nu stie unde merge. 

 

 



Ioan 12:46 

Eu am venit ca sa fiu o lumina in 

lume, pentru ca oricine crede in Mine 

sa nu ramana in intuneric. 

 

Ioan 12:49 

Caci Eu n-am vorbit de la Mine 

insumi, ci Tatal, care M-a trimis, El 

insusi Mi-a poruncit ce trebuie sa 

spun si cum trebuie sa vorbesc. 

 

Ioan 12:50b 

De aceea lucrurile pe care le spun, le 

spun asa cum Mi le-a spus Tatal. 

 

Ioan 13:4 

S-a sculat de la masa, S-a dezbracat 

de hainele Lui, a luat un stergar si S-

a incins cu el. 

 

Ioan 13:15 

Pentru ca Eu v-am dat o pilda, ca si 

voi sa faceti cum am facut Eu. 

 

Ioan 13:34 

Va dau o porunca noua: sa va iubiti 

unii pe altii; cum v-am iubit Eu, asa 

sa va iubiti si voi unii pe altii. 

 

Ioan 13:35 

Prin aceasta vor cunoaste toti ca 

sunteti ucenicii Mei, daca veti avea 

dragoste unii pentru altii. 

 

Ioan 14:1 

Sa nu vi se tulbure inima. Aveti 

credinta in Dumnezeu si aveti 

credinta in Mine. 

 

Ioan 14:6 

Isus i-a zis: "Eu sunt Calea, Adevarul 

si Viata. Nimeni nu vine la Tatal 

decat prin Mine. 

 

Ioan 14:12 

Adevarat, adevarat va spun ca cine 

crede in Mine va face si el lucrarile 

pe care le fac Eu; ba inca va face 

altele si mai mari decat acestea, 

pentru ca Eu Ma duc la Tatal; 

 

Ioan 14:18 

Nu va voi lasa orfani, Ma voi intoarce 

la voi. 

 

Ioan 14:21 

Cine are poruncile Mele si le pazeste 

acela Ma iubeste; si cine Ma iubeste 

va fi iubit de Tatal Meu. Eu il voi iubi 

si Ma voi arata lui. 

Ioan 14:23 

Drept raspuns, Isus i-a zis: "Daca Ma 

iubeste cineva, va pazi Cuvantul 

Meu, si Tatal Meu il va iubi. Noi vom 

veni la el si vom locui impreuna cu 

el. 

 

Ioan 15:2 

Pe orice mladita care este in Mine, si 

n-aduce rod, El o taie; si pe orice 

mladita care aduce rod, o curata, ca 

sa aduca si mai mult rod. 

 

Ioan 15:5 

Eu sunt Vita, voi sunteti mladitele. 

Cine ramane in Mine si in cine raman 

Eu aduce mult rod; caci despartiti de 

Mine nu puteti face nimic. 

 

Ioan 15:12-13 

Aceasta este porunca Mea: sa va 

iubiti unii pe altii, cum v-am iubit Eu. 

Nu este mai mare dragoste decat sa-

si dea cineva viata pentru prietenii 

sai. 

 

Ioan 15:14 

Voi sunteti prietenii Mei, daca faceti 

ce va poruncesc Eu. 

 

Ioan 15:18 

Daca va uraste lumea, stiti ca pe 

Mine M-a urat inaintea voastra. 

 

Ioan 15:19b 

pentru ca nu sunteti din lume si 

pentru ca Eu v-am ales din mijlocul 

lumii, de aceea va uraste lumea. 

 

Ioan 15:20b 

Daca M-au prigonit pe Mine, si pe voi 

va vor prigoni; daca au pazit cuvantul 

Meu, si pe al vostru il vor pazi. 

 

Ioan 16:8 

Si cand va veni El, va dovedi lumea 

vinovata in ce priveste pacatul, 

neprihanirea si judecata. 

 

Ioan 16:13 

Cand va veni Mangaietorul, Duhul 

adevarului, are sa va calauzeasca in 

tot adevarul; caci El nu va vorbi de la 

El, ci va vorbi tot ce va fi auzit si va 

va descoperi lucrurile viitoare. 

 

Ioan 17:18 

Cum M-ai trimis Tu pe Mine in lume, 

asa i-am trimis si Eu pe ei in lume. 

 

Ioan 17:3 

Si viata vesnica este aceasta: sa Te 

cunoasca pe Tine, singurul 

Dumnezeu adevarat, si pe Isus 

Hristos pe care L-ai trimis Tu. 

 

Ioan 17:6 

Am facut cunoscut Numele Tau 

oamenilor pe care Mi i-ai dat din 

lume. Ai Tai erau, si Tu Mi i-ai dat; si 

ei au pazit Cuvantul Tau. 

 

Ioan 17:9 

Pentru ei Ma rog. Nu Ma rog pentru 

lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai 

dat Tu; pentru ca sunt ai Tai: - 

 

Ioan 17:11 

Eu nu mai sunt in lume, dar ei sunt in 

lume, si Eu vin la Tine. Sfinte Tata, 

pazeste, in Numele Tau, pe aceia pe 

care Mi i-ai dat, pentru ca ei sa fie 

una, cum suntem si Noi. 

 

Ioan 17:14 

Le-am dat Cuvantul Tau; si lumea i-a 

urat, pentru ca ei nu sunt din lume, 

dupa cum Eu nu sunt din lume. 

 

Ioan 17:15 

 Nu Te rog sa-i iei din lume, ci sa-i 

pazesti de cel rau. 

 

Ioan 17:17 

Sfinteste-i prin adevarul Tau: 

Cuvantul Tau este adevarul. 

 

Ioan 17:20 

Si Ma rog nu numai pentru ei, ci si 

pentru cei ce vor crede in Mine prin 

cuvantul lor. 

 

Ioan 17:26 

Eu le-am facut cunoscut Numele Tau 

si li-l voi mai face cunoscut, pentru 

ca dragostea cu care M-ai iubit Tu sa 

fie in ei, si Eu sa fiu in ei. 

 

Ioan 18:37b 

Eu pentru aceasta M-am nascut si 

am venit in lume, ca sa marturisesc 

despre adevar. Oricine este din 

adevar asculta glasul Meu. 

 

Ioan 20:23 

Celor ce le veti ierta pacatele, vor fi 

iertate; si celor ce le veti tine, vor fi 

tinute 

 

 



Ioan 20:29c 

Ferice de cei ce n-au vazut, si au 

crezut 

 

Ioan 21:15b 

"Simone, fiul lui Iona, Ma iubesti tu 

mai mult decat acestia?" "Da, 

Doamne", I-a raspuns Petru, "stii ca 

Te iubesc." Isus i-a zis: "Paste 

mieluseii Mei." 

 

Ioan 21:16b 

"Simone, fiul lui Iona, Ma iubesti?" 

"Da, Doamne", I-a raspuns Petru, 

"stii ca Te iubesc." Isus i-a zis: 

"Paste oitele Mele." 

 

Luca 1:14 

El va fi pentru tine o pricina de 

bucurie si veselie, si multi se vor 

bucura de nasterea lui. 

 

Ioan 21:17c 

"Simone, fiul lui Iona, Ma iubesti?" 

Petru s-a intristat ca-i zisese a treia 

oara: "Ma iubesti?" si I-a raspuns: 

"Doamne, Tu toate le stii; stii ca Te 

iubesc." Isus i-a zis: "Paste oile 

Mele! 

 

Luca 1:6 

Amandoi erau neprihaniti inaintea lui 

Dumnezeu si pazeau fara pata toate 

poruncile si toate randuielile 

Domnului. 

 

Luca 1:16 

El va intoarce pe multi din fiii lui 

Israel la Domnul Dumnezeul lor. 

 

Luca 1:17 

Va merge inaintea lui Dumnezeu, in 

duhul si puterea lui Ilie, ca sa 

intoarca inimile parintilor la copii si 

pe cei neascultatori la umblarea in 

intelepciunea celor neprihaniti, ca sa 

gateasca Domnului un norod bine 

pregatit pentru El." 

 

Luca 1:25 

"iata ce mi-a facut Domnul, cand Si-a 

aruncat ochii spre mine, ca sa-mi ia 

ocara dintre oameni." 

 

Luca 1:28 

“Plecaciune, tie, careia ti s-a facut 

mare har; Domnul este cu tine, 

binecuvantata esti tu intre femei!" 

 

 

Luca 1:30 

Nu te teme, Marie; caci ai capatat 

indurare inaintea lui Dumnezeu. 

 

Luca 1:35 

Duhul Sfant Se va cobori peste tine, 

si puterea Celui Preainalt te va 

umbri. De aceea Sfantul care Se va 

naste din tine, va fi chemat Fiul lui 

Dumnezeu. 

 

Luca 1:46-48 

Sufletul meu mareste pe Domnul si 

mi se bucura duhul in Dumnezeu, 

Mantuitorul meu, pentru ca a privit 

spre starea smerita a roabei Sale. 

Caci iata ca de acum incolo, toate 

neamurile imi vor zice fericita, 

 

Luca 1:51 

El a aratat putere cu bratul Lui; a 

risipit gandurile pe care le aveau cei 

mandri in inima lor. 

Luca 1:52 

A rasturnat pe cei puternici de pe 

scaunele lor de domnie, si a inaltat 

pe cei smeriti. 

 

Luca 1:53 

Pe cei flamanzi i-a saturat de 

bunatati, si pe cei bogati i-a scos 

afara cu mainile goale. 

 

Luca 1:66 

Toti cei ce le auzeau le pastrau in 

inima lor si ziceau: "Oare ce va fi 

pruncul acesta?" Si mana Domnului 

era intr-adevar cu el. 

 

Luca 1:75 

traind inaintea Lui in sfintenie si 

neprihanire, in toate zilele vietii 

noastre. 

 

Luca 1:76-77 

Si tu, pruncule, vei fi chemat proroc 

al Celui Preainalt. Caci vei merge 

inaintea Domnului, ca sa pregatesti 

caile Lui si sa dai poporului Sau 

cunostinta mantuirii, care sta in 

iertarea pacatelor lui; 

 

Luca 2:10 

Nu va temeti: caci va aduc o veste 

buna, care va fi o mare bucurie 

pentru tot norodul. 

 

Luca 2:19 

Maria pastra toate cuvintele acelea si 

se gandea la ele in inima ei. 

Luca 2:37 

Ana nu se departa de Templu, si zi si 

noapte slujea lui Dumnezeu cu post 

si cu rugaciuni. 

 

Luca 2:40 

Iar Pruncul crestea si Se intarea; era 

plin de intelepciune, si harul lui 

Dumnezeu era peste El. 

 

Luca 2:52 

Si Isus crestea in intelepciune, in 

statura, si era tot mai placut inaintea 

lui Dumnezeu si inaintea oamenilor. 

 

Luca 3:6 

“Si orice faptura va vedea mantuirea 

lui Dumnezeu." 

 

Luca 3:13 

"Sa nu cereti nimic mai mult peste ce 

v-a fost poruncit sa luati." 

 

Luca 3:11 

Drept raspuns, el le zicea: "Cine are 

doua haine sa imparta cu cine n-are 

niciuna; si cine are de mancare sa 

faca la fel. 

 

Luca 3:14b 

"Sa nu stoarceti nimic de la nimeni 

prin amenintari, nici sa nu invinuiti pe 

nimeni pe nedrept, ci sa va multumiti 

cu lefurile voastre." 

 

Luca 4:4 

Isus i-a raspuns: "Este scris: "Omul 

nu va trai numai cu paine, ci cu orice 

cuvant care iese din gura lui 

Dumnezeu." 

 

Luca 4:8b 

Este scris: "Sa te inchini Domnului 

Dumnezeului tau si numai Lui sa-I 

slujesti." 

 

Luca 4:43 

"Trebuie sa vestesc Evanghelia 

Imparatiei lui Dumnezeu si in alte 

cetati; fiindca pentru aceasta am fost 

trimis." 

 

Luca 5:5 

"Invatatorule, toata noaptea ne-am 

trudit si n-am prins nimic; dar, la 

cuvantul Tau, voi arunca mrejele!" 

 

Luca 5:16 

Iar El Se ducea in locuri pustii, si Se 

ruga. 



Luca 5:10 

Atunci Isus i-a zis lui Simon: "Nu te 

teme; de acum incolo vei fi pescar de 

oameni." 

 

 

Luca 5:26 

Toti au ramas uimiti si slaveau pe 

Dumnezeu; plini de frica, ziceau: "Azi 

am vazut lucruri nemaipomenite." 

 

Luca 5:32 

N-am venit sa chem la pocainta pe 

cei neprihaniti, ci pe cei pacatosi." 

 

Luca 6:12 

In zilele acelea, Isus S-a dus pe 

munte sa Se roage si a petrecut 

toata noaptea in rugaciune catre 

Dumnezeu. 

 

Luca 6:20 

"Ferice de voi care sunteti saraci, 

pentru ca Imparatia lui Dumnezeu 

este a voastra!” 

 

Luca 6:21 

Ferice de voi care sunteti flamanzi 

acum, pentru ca voi veti fi saturati! 

Ferice de voi care plangeti acum, 

pentru ca voi veti rade! 

 

Luca 6:22 

Ferice de voi, cand oamenii va vor 

uri, va vor izgoni dintre ei, va vor 

ocari si vor lepada numele vostru ca 

ceva rau, din pricina Fiului omului! 

 

Luca 6:27-28 

Dar Eu va spun voua care Ma 

ascultati: Iubiti pe vrajmasii vostri, 

faceti bine celor ce va urasc, 

binecuvantati pe cei ce va blestema, 

rugati-va pentru cei ce se poarta rau 

cu voi. 

 

Luca 6:33 

Daca faceti bine celor ce va fac bine, 

ce rasplata vi se cuvine? Si pacatosii 

fac asa. 

 

Luca 6:35 

Voi insa iubiti pe vrajmasii vostri, 

faceti bine si dati cu imprumut, fara 

sa nadajduiti ceva in schimb. Si 

rasplata voastra va fi mare si veti fi 

fiii Celui Preainalt; caci El este bun si 

cu cei nemultumitori si cu cei rai. 

 

 

Luca 6:36 

Fiti, dar, milostivi cum si Tatal vostru 

este milostiv. 

 

Luca 6:38 

Dati, si vi se va da; ba inca, vi se va 

turna in san o masura buna, 

indesata, clatinata, care se va varsa 

pe deasupra. Caci cu ce masura veti 

masura, cu aceea vi se va masura." 

 

Luca 6:30 

Oricui iti cere, da-i; si celui ce-ti ia cu 

sila ale tale, nu i le cere inapoi. 

 

Luca 6:45 

Omul bun scoate lucruri bune din 

vistieria buna a inimii lui, iar omul rau 

scoate lucruri rele din vistieria rea a 

inimii lui; caci din prisosul inimii 

vorbeste gura. 

 

Luca 7:9c 

"Va spun ca nici chiar in Israel n-am 

gasit o credinta atat de mare." 

 

Luca 7:22 

"Duceti-va de spuneti lui Ioan ce ati 

vazut si auzit: orbii vad, schiopii 

umbla, leprosii sunt curatati, surzii 

aud, mortii invie, si saracilor li se 

propovaduieste Evanghelia. 

 

Luca 7:47 

De aceea iti spun: pacatele ei, care 

sunt multe, sunt iertate; caci a iubit 

mult. Dar cui i se iarta putin iubeste 

putin." 

 

Luca 8:1 

Isus umbla din cetate in cetate si din 

sat in sat si propovaduia si vestea 

Evanghelia Imparatiei lui Dumnezeu. 

 

Luca 8:13b 

cand aud Cuvantul, il primesc cu 

bucurie; dar n-au radacina, ci cred 

pana la o vreme, iar cand vine ispita, 

cad. 

 

Luca 8:14b 

dupa ce au auzit Cuvantul, isi vad de 

drum si-l lasa sa fie inabusit de 

grijile, bogatiile si placerile vietii 

acesteia si n-aduc rod care sa 

ajunga la coacere. 

 

Luca 8:50b 

"Nu te teme; crede numai, si va fi 

tamaduita. 

Luca 8:15 

Samanta care a cazut pe pamant 

bun sunt aceia care, dupa ce au 

auzit Cuvantul, il tin intr-o inima buna 

si curata si fac rod in rabdare. 

 

Luca 8:21 

"Mama Mea si fratii Mei sunt cei ce 

asculta Cuvantul lui Dumnezeu si-l 

implinesc." 

 

Luca 8:24 

" Isus S-a sculat, a certat vantul si 

valurile infuriate, care s-au potolit: si 

s-a facut liniste. 

 

Luca 8:39 

"Intoarce-te acasa si povesteste tot 

ce ti-a facut Dumnezeu." El a plecat 

si a vestit prin toata cetatea tot ce-i 

facuse Isus. 

 

Luca 9:2 

Apoi i-a trimis sa propovaduiasca 

Imparatia lui Dumnezeu si sa 

tamaduiasca pe cei bolnavi. 

 

Luca 9:6 

Ei au plecat si au mers din sat in sat, 

propovaduind Evanghelia si 

savarsind pretutindeni tamaduiri. 

 

Luca 9:23 

"Daca voieste cineva sa vina dupa 

Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia 

crucea in fiecare zi si sa Ma urmeze. 

 

Luca 9:24 

Fiindca oricine va voi sa-si scape 

viata o va pierde; dar oricine isi va 

pierde viata pentru Mine o va mantui. 

 

Luca 9:25 

Si ce ar folosi unui om sa castige 

toata lumea, daca s-ar prapadi sau 

s-ar pierde pe sine insusi? 

 

Luca 9:26 

Caci de oricine se va rusina de Mine 

si de cuvintele Mele, se va rusina si 

Fiul omului de el, cand va veni in 

slava Sa si a Tatalui si a sfintilor 

ingeri. 

 

Luca 9:50b 

"fiindca cine nu este impotriva 

voastra este pentru voi." 

 

 

 



Luca 9:56 

 Caci Fiul omului a venit nu ca sa 

piarda sufletele oamenilor, ci sa le 

mantuiasca." Si au plecat in alt sat. 

 

Luca 10:2 

"Mare este secerisul, dar putini sunt 

lucratorii! Rugati, dar, pe Domnul 

secerisului sa scoata lucratori la 

secerisul Sau. 

 

Luca 10:5 

In orice casa veti intra, sa ziceti intai: 

"Pacea sa fie peste casa aceasta!" 

 

Luca 10:16 

Cine va asculta pe voi pe Mine Ma 

asculta; si cine va nesocoteste pe 

voi, pe Mine Ma nesocoteste; iar cine 

Ma nesocoteste pe Mine 

nesocoteste pe Cel ce M-a trimis pe 

Mine." 

 

Luca 10:19 

Iata ca v-am dat putere sa calcati 

peste serpi si peste scorpioni si 

peste toata puterea vrajmasului: si 

nimic nu va va putea vatama. 

 

Luca 10:20 

“Totusi sa nu va bucurati de faptul ca 

duhurile va sunt supuse; ci bucurati-

va ca numele voastre sunt scrise in 

ceruri." 

 

Luca 10:27 

El a raspuns: "Sa iubesti pe Domnul 

Dumnezeul tau cu toata inima ta, cu 

tot sufletul tau, cu toata puterea ta si 

cu tot cugetul tau; si pe aproapele 

tau ca pe tine insuti." 

 

Luca 10:34 

S-a apropiat de i-a legat ranile si a 

turnat peste ele untdelemn si vin; 

apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus 

la un han si a ingrijit de el. 

 

Luca 10:41-42 

"Marto, Marto, pentru multe lucruri te 

ingrijorezi si te framanti tu, dar un 

singur lucru trebuie. Maria si-a ales 

partea cea buna, care nu i se va lua." 

 

Luca 11:2 

El le-a zis: "Cand va rugati, sa ziceti: 

Tatal nostru care esti in ceruri! 

Sfinteasca-se Numele Tau; vie 

Imparatia Ta; faca-se voia Ta, 

precum in cer, asa si pe pamant. 

Luca 11:13 

 Deci, daca voi, care sunteti rai, stiti 

sa dati daruri bune copiilor vostri, cu 

cat mai mult Tatal vostru cel din 

ceruri va da Duhul Sfant celor ce I-L 

cer!" 

 

Luca 11:23 

Cine nu este cu Mine este impotriva 

Mea; si cine nu aduna cu Mine 

risipeste. 

 

Luca 11:28 

"Ferice mai degraba de cei ce 

asculta Cuvantul lui Dumnezeu si-l 

pazesc!" 

 

Luca 12:8 
Eu va spun: pe oricine Ma va 

marturisi inaintea oamenilor il va 
marturisi si Fiul omului inaintea 

ingerilor lui Dumnezeu; 
 

Luca 12:11-12 
Cand va vor duce inaintea 

sinagogilor, inaintea dregatorilor si 
inaintea stapanirilor, sa nu va 

ingrijorati cum veti raspunde pentru 
apararea voastra, nici ce veti vorbi; 

caci Duhul Sfant va va invata chiar in 
ceasul acela ce va trebui sa vorbiti." 

 
Luca 12:15 

"Vedeti si paziti-va de orice fel de 
lacomie de bani; caci viata cuiva nu 

sta in belsugul avutiei lui." 
 

Luca 12:22 
De aceea va spun: nu va ingrijorati 

cu privire la viata voastra, gandindu-
va ce veti manca, nici cu privire la 

trupul vostru, gandindu-va cu ce va 
veti imbraca. 

 
Luca 12:29-30 

Sa nu cautati ce veti manca sau ce 
veti bea si nu va framantati mintea. 
Caci toate aceste lucruri Neamurile 
lumii le cauta. Tatal vostru stie ca 

aveti trebuinta de ele. 
 

Luca 12:31 
Cautati mai intai Imparatia lui 

Dumnezeu, si toate aceste lucruri vi 
se vor da pe deasupra. 

 
Luca 12:32 

Nu te teme, turma mica; pentru ca 
Tatal vostru va da cu placere 

Imparatia. 
 

Luca 13:3 
Eu va spun: nu; ci, daca nu va 

pocaiti, toti veti pieri la fel. 

 

 

Luca 13:30 

“Si iata ca sunt unii din cei de pe 

urma, care vor fi cei dintai, si sunt 

unii din cei dintai, care vor fi cei de 

pe urma." 

 

Luca 14:11 

Caci oricine se inalta va fi smerit; si 

cine se smereste va fi inaltat. 

 

Luca 14:13-14 

Ci, cand dai o masa, cheama pe 

saraci, pe schilozi, pe schiopi, pe 

orbi. Si va fi ferice de tine, pentru ca 

ei n-au cu ce sa-ti rasplateasca; dar 

ti se va rasplati la invierea celor 

neprihaniti. 

 

Luca 14:27 

Si oricine nu-si poarta crucea si nu 

vine dupa Mine, nu poate fi ucenicul 

Meu. 

 

Luca 14:26 

"Daca vine cineva la Mine, si nu 

uraste pe tatal sau, pe mama sa, 

pe nevasta sa, pe copiii sai, pe 

fratii sai, pe surorile sale, ba 

chiar insasi viata sa, nu poate fi 

ucenicul Meu. 

 

Luca 14:33 

Tot asa, oricine dintre voi, care nu se 

leapada de tot ce are, nu poate fi 

ucenicul Meu. 

 

Luca 15:7 

Tot asa, va spun ca va fi mai multa 

bucurie in cer pentru un singur 

pacatos care se pocaieste, decat 

pentru nouazeci si noua de oameni 

neprihaniti care n-au nevoie de 

pocainta. 

 

Luca 15:10 

Tot asa, va spun ca este bucurie 

inaintea ingerilor lui Dumnezeu 

pentru un singur pacatos care se 

pocaieste. 

 

Luca 16:15 

Isus le-a zis: "Voi cautati sa va 

aratati neprihaniti inaintea oamenilor, 

dar Dumnezeu va cunoaste inimile; 

pentru ca ce este inaltat intre oameni 

este o uraciune inaintea lui 

Dumnezeu. 

 

 



Luca 17:4 

Si, chiar daca pacatuieste impotriva 

ta de sapte ori pe zi, si de sapte ori 

pe zi se intoarce la tine si zice: "Imi 

pare rau!", sa-l ierti." 

 

Luca 17:10 

Tot asa si voi, dupa ce veti face tot 

ce vi s-a poruncit, sa ziceti: "Suntem 

niste robi netrebnici; am facut ce 

eram datori sa facem." 

 

Luca 17:15-16 

Unul din ei, cand s-a vazut vindecat, 

s-a intors, slavind pe Dumnezeu cu 

glas tare. S-a aruncat cu fata la 

pamant la picioarele lui Isus si I-a 

multumit. 

 

Luca 17:20b 

Imparatia lui Dumnezeu nu vine in 

asa fel ca sa izbeasca privirile. 

 

Luca 17:33 

Oricine va cauta sa-si scape viata o 

va pierde; si oricine o va pierde o va 

gasi. 

 

Luca 18:1 

Isus le-a spus o pilda, ca sa le arate 

ca trebuie sa se roage necurmat si 

sa nu se lase. 

 

Luca 18:7 

Si Dumnezeu nu va face dreptate 

alesilor Lui care striga zi si noapte 

catre El, macar ca zaboveste fata de 

ei? 

 

Luca 18:16b 

Lasati copilasii sa vina la Mine, si nu-

i opriti; caci Imparatia lui Dumnezeu 

este a unora ca ei. 

 

Luca 18:22 

"Iti mai lipseste un lucru: vinde tot ce 

ai, imparte la saraci, si vei avea o 

comoara in ceruri. Apoi, vino si 

urmeaza-Ma." 

 

Luca 18:29-30 

"Adevarat va spun ca nu este nimeni 

care sa-si fi lasat casa, sau nevasta, 

sau fratii, sau parintii, sau copiii, 

pentru Imparatia lui Dumnezeu, si sa 

nu primeasca mult mai mult in veacul 

acesta de acum, iar in veacul viitor, 

viata vesnica." 

 

 

Luca 19:17 

"Bine, rob bun; fiindca ai fost 

credincios in putine lucruri, primeste 

carmuirea a zece cetati." 

 

Luca 24:29 

"Ramai cu noi, caci este spre seara, 

si ziua aproape a trecut." Si a intrat 

sa ramana cu ei. 

 

Luca 20:21c 

Invatatorule, stim ca vorbesti si inveti 

pe oameni drept si ca nu cauti la fata 

oamenilor, ci-i inveti calea lui 

Dumnezeu in adevar. 

 

Luca 22:46b 

Sculati-va si rugati-va, ca sa nu 

cadeti in ispita. 

 

Luca 21:14-15 

Tineti bine minte sa nu va ganditi mai 

dinainte ce veti raspunde; caci va voi 

da o gura si o intelepciune careia nu-

i vor putea raspunde, nici sta 

impotriva toti potrivnicii vostri. 

 

Luca 21:17-18 

Veti fi urati de toti din pricina Numelui 

Meu. Dar niciun par din cap nu vi se 

va pierde. 

 

Luca 21:19 

Prin rabdarea voastra, va veti castiga 

sufletele voastre. 

 

Luca 21:33 

Cerul si pamantul vor trece, dar 

cuvintele Mele nu vor trece. 

 

Luca 21:36 

Vegheati, dar, in tot timpul si rugati-

va, ca sa aveti putere sa scapati de 

toate lucrurile acestea care se vor 

intampla si sa stati in picioare 

inaintea Fiului omului. 

 

Luca 22:26b 

Ci cel mai mare dintre voi sa fie ca 

cel mai mic; si cel ce carmuieste, ca 

cel ce slujeste. 

 

Luca 22:32 

Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca sa 

nu se piarda credinta ta; si, dupa ce 

te vei intoarce la Dumnezeu, sa 

intaresti pe fratii tai. 

 

 

 

Luca 22:41-42 

Apoi S-a departat de ei ca la o 

aruncatura de piatra, a ingenuncheat 

si a inceput sa Se roage, zicand: 

"Tata, daca voiesti, departeaza 

paharul acesta de la Mine! Totusi 

faca-se nu voia Mea, ci a Ta.” 

 

Luca 23:28b 

plangeti-va pe voi inseva si pe copiii 

vostri. 

 

Luca 24:45 

Atunci le-a deschis mintea, ca sa 

inteleaga Scripturile. 

 

Luca 24:47 

Si sa se propovaduiasca tuturor 

neamurilor, in Numele Lui, pocainta 

si iertarea pacatelor, incepand din 

Ierusalim. 

 

Luca 24:53 

Si tot timpul stateau in Templu si 

laudau si binecuvantau pe 

Dumnezeu. Amin. 

 

Marcu 1:17 

Isus le-a zis: "Veniti dupa Mine, si va 

voi face pescari de oameni." 

 

Marcu 1:22 

Oamenii erau uimiti de invatatura 

Lui; caci ii invata ca unul care are 

putere, nu cum ii invatau carturarii. 

 

Marcu 1:35b 

Isus S-a sculat, a iesit si S-a dus 

intr-un loc pustiu. Si Se ruga 

acolo. 

 

Marcu 2:12b 

asa ca toti au ramas uimiti si slaveau 

pe Dumnezeu si ziceau: "Niciodata 

n-am vazut asa ceva!" 

 

Marcu 3:35 

Caci oricine face voia lui Dumnezeu, 

acela Imi este frate, sora si mama. 

 

Marcu 4:20b 

Acestia sunt cei ce aud Cuvantul, 

il primesc si fac rod: unul treizeci, 

altul saizeci si altul o suta. 

 

Marcu 5:36b 

"Nu te teme, crede numai!" 

 

 



Marcu 6:4 

"Un proroc nu este dispretuit 

decat in patria Lui, intre rudele 

Lui si in casa Lui." 

 

Marcu 6:12-13 

Ucenicii au plecat si au propovaduit 

pocainta. Scoteau multi draci si 

ungeau cu untdelemn pe multi 

bolnavi si-i vindecau. 

 

Marcu 6:46b 

 S-a dus pe munte ca sa Se roage. 

 

Marcu 7:6b 

"Norodul acesta Ma cinsteste cu 

buzele, dar inima lui este departe de 

Mine. 

 

Luca 18:8b 

Dar cand va veni Fiul omului, va gasi 

El credinta pe pamant? 

 

Marcu 7:20-23 

El le-a mai zis: "Ce iese din om 

aceea spurca pe om. Caci dinauntru, 

din inima oamenilor, ies gandurile 

rele, preacurviile, curviile, uciderile, 

furtisagurile, lacomiile, viclesugurile, 

inselaciunile, faptele de rusine, 

ochiul rau, hula, trufia, nebunia.  

Toate aceste lucruri rele ies 

dinauntru si spurca pe om." 

 

 Marcu 8:35 

Caci oricine va vrea sa-si scape 

viata, o va pierde; dar oricine isi va 

pierde viata din pricina Mea si din 

pricina Evangheliei, o va mantui. 

 

Marcu 9:29 

 "Acest soi de draci", le-a zis El, "nu 

poate iesi decat prin rugaciune si 

post." 

 

Marcu 9:35b 

 "Daca vrea cineva sa fie cel dintai, 

trebuie sa fie cel mai de pe urma din 

toti si slujitorul tuturor!" 

 

Marcu 9:37 

"Oricine primeste pe unul din acesti 

copilasi, in Numele Meu, Ma 

primeste pe Mine; si oricine Ma 

primeste pe Mine, nu Ma primeste pe 

Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe 

Mine." 

 

Marcu 9:41 

Si oricine va va da de baut un pahar 

cu apa, in Numele Meu, pentru ca 

sunteti ucenici ai lui Hristos, adevarat 

va spun ca nu-si va pierde rasplata. 

 

Marcu 9:50 

Sarea este buna; dar daca sarea isi 

pierde puterea de a sara, cu ce ii veti 

da inapoi puterea aceasta? Sa aveti 

sare in voi insiva si sa traiti in pace 

unii cu altii." 

 

Marcu 10:7-8 

De aceea va lasa omul pe tatal sau 

si pe mama sa si se va lipi de 

nevasta sa. Si cei doi vor fi un singur 

trup." Asa ca nu mai sunt doi, ci sunt 

un singur trup. 

 

Marcu 10:31 

Multi din cei dintai vor fi cei de pe 

urma, si multi din cei de pe urma vor 

fi cei dintai. 

 

Marcu 10:43b-44 

Ci oricare va vrea sa fie mare intre 

voi sa fie slujitorul vostru; si oricare 

va vrea sa fie cel dintai intre voi sa 

fie robul tuturor. 

 

Marcu 10:45 

Caci Fiul omului n-a venit sa I se 

slujeasca, ci El sa slujeasca si sa-Si 

dea viata rascumparare pentru 

multi!" 

 

Marcu 11:17b 

"Casa Mea se va chema o casa de 

rugaciune pentru toate neamurile"?  

 

Marcu 11:22 

Isus a luat cuvantul si le-a zis: "Aveti 

credinta in Dumnezeu! 

 

Marcu 11:25 

Si, cand stati in picioare de va rugati, 

sa iertati orice aveti impotriva cuiva, 

pentru ca si Tatal vostru care este in 

ceruri sa va ierte greselile voastre. 

 

Marcu 12:14c 

"Invatatorule, stim ca spui adevarul si 

nu-Ti pasa de nimeni; caci nu cauti la 

fata oamenilor si inveti pe oameni 

calea lui Dumnezeu in adevar 

 

Marcu 9:40 

Cine nu este impotriva noastra este 

pentru noi. 

Marcu 12:17b 

"Dati, dar, cezarului ce este al 

cezarului, si lui Dumnezeu ce este al 

lui Dumnezeu." 

 

Marcu 12:24b 

"Oare nu va rataciti voi, din pricina ca 

nu pricepeti nici Scripturile, nici 

puterea lui Dumnezeu? 

 

Marcu 12:30 

"Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul 

tau cu toata inima ta, cu tot sufletul 

tau, cu tot cugetul tau si cu toata 

puterea ta"; iata porunca dintai. 

 

Marcu 12:31 

Iar a doua este urmatoarea: "Sa 

iubesti pe aproapele tau ca pe tine 

insuti." Nu este alta porunca mai 

mare decat acestea." 

 

Marcu 12:33 

si ca a-L iubi cu toata inima, cu tot 

cugetul, cu tot sufletul si cu toata 

puterea si a iubi pe aproapele ca pe 

sine este mai mult decat toate 

arderile de tot si decat toate jertfele." 

 

Marcu 13:10 

Mai intai trebuie ca Evanghelia sa fie 

propovaduita tuturor neamurilor. 

 

Marcu 13:11 

Cand va vor duce sa va dea in 

mainile lor, sa nu va ingrijorati mai 

dinainte cu privire la cele ce veti 

vorbi, ci sa vorbiti orice vi se va da 

sa vorbiti in ceasul acela; caci nu voi 

veti vorbi, ci Duhul Sfant. 

 

Marcu 13:13 

Veti fi urati de toti pentru Numele 

Meu; dar cine va rabda pana la 

sfarsit va fi mantuit. 

 

Marcu 13:18 

Rugati-va ca lucrurile acestea sa nu 

se intample iarna. 

 

Marcu 13:31 

Cerul si pamantul vor trece, dar 

cuvintele Mele nu vor trece. 

 

Marcu 13:33 

Luati seama, vegheati si rugati-va; 

caci nu stiti cand va veni vremea 

aceea. 

 

 



Marcu 14:36 

Tata - Tie toate lucrurile Iti sunt cu 

putinta; departeaza de la Mine 

paharul acesta! Totusi, faca-se nu ce 

voiesc Eu, ci ce voiesti Tu. 

 

Marcu 14:38 

Vegheati si rugati-va, ca sa nu cadeti 

in ispita; duhul este plin de ravna, 

dar trupul este neputincios. 

 

Marcu 16:15 

Apoi le-a zis: "Duceti-va in toata 

lumea si propovaduiti Evanghelia la 

orice faptura. 

 

Marcu 16:16 

Cine va crede si se va boteza va fi 

mantuit; dar cine nu va crede va fi 

osandit. 

 

Marcu 16:17-18 

Iata semnele care vor insoti pe cei ce 

vor crede: in Numele Meu vor scoate 

draci; vor vorbi in limbi noi; vor lua in 

mana serpi; daca vor bea ceva de 

moarte, nu-i va vatama; isi vor pune 

mainile peste bolnavi, si bolnavii se 

vor insanatosi. 

 

Marcu 16:20 

Iar ei au plecat si au propovaduit 

pretutindeni. Domnul lucra impreuna 

cu ei si intarea Cuvantul prin 

semnele care-l insoteau. Amin.) 

 

Matei 1:23 

 “Emanuel" care, talmacit, inseamna: 

"Dumnezeu este cu noi." 

 

Matei 3:8 

Faceti, dar, roade vrednice de 

pocainta voastra. 

 

Matei 3:10c 

orice pom, care nu face rod bun, va fi 

taiat si aruncat in foc. 

 

Matei 4:10c 

"Domnului Dumnezeului tau sa te 

inchini si numai Lui sa-I slujesti." 

 

Matei 4:23 

Isus strabatea toata Galileea, 

invatand pe norod in sinagogi, 

propovaduind Evanghelia Imparatiei 

si tamaduind orice boala si orice 

neputinta care era in norod. 

 

 

Matei 5:13 

Voi sunteti sarea pamantului. Dar 

daca sarea isi pierde gustul, prin ce 

isi va capata iarasi puterea de a 

sara? Atunci nu mai este buna la 

nimic decat sa fie lepadata afara si 

calcata in picioare de oameni. 

 

Matei 5:23-24 

Asa ca, daca iti aduci darul la altar, si 

acolo iti aduci aminte ca fratele tau 

are ceva impotriva ta, lasa-ti darul 

acolo inaintea altarului si du-te intai 

de impaca-te cu fratele tau; apoi vino 

de adu-ti darul. 

 

Matei 3:3:11c 

El va va boteza cu Duhul Sfant si cu 

foc. 

 

Matei 5:37 

Felul vostru de vorbire sa fie: "Da, 

da; nu, nu"; ce trece peste aceste 

cuvinte vine de la cel rau. 

 

Matei 5:39 

Dar Eu va spun: sa nu va impotriviti 

celui ce va face rau. Ci, oricui te 

loveste peste obrazul drept,  

intoarce-i si pe celalalt. 

 

Matei 6:1 

Luati seama sa nu va indepliniti 

neprihanirea voastra inaintea 

oamenilor, ca sa fiti vazuti de ei; 

altminteri, nu veti avea rasplata de la 

Tatal vostru care este in ceruri. 

 

Matei 6:14 

Daca iertati oamenilor greselile lor, si 

Tatal vostru cel ceresc va va ierta 

greselile voastre. 

 

Matei 6:17-18 

Ci tu, cand postesti, unge-ti capul si 

spala-ti fata, ca sa te arati ca postesti 

nu oamenilor, ci Tatalui tau, care 

este in ascuns; si Tatal tau, care 

vede in ascuns, iti va rasplati. 

 

Matei 6:21 

Pentru ca unde este comoara 

voastra, acolo va fi si inima voastra. 

 

Matei 6:24 

Nimeni nu poate sluji la doi stapani. 

Caci sau va uri pe unul si va iubi pe 

celalalt; sau va tine la unul si va 

nesocoti pe celalalt; nu puteti sluji lui 

Dumnezeu si lui Mamona. 

Matei 6:34 

Nu va ingrijorati, dar, de ziua de 

maine; caci ziua de maine se va 

ingrijora de ea insasi. Ajunge zilei 

necazul ei. 

 

Matei 7:1 

 Nu judecati, ca sa nu fiti judecati. 

 

Matei 7:5 

Fatarnicule, scoate intai barna din 

ochiul tau, si atunci vei vedea 

deslusit sa scoti paiul din ochiul 

fratelui tau. 

 

Matei 7:17 

Tot asa, orice pom bun face roade 

bune, dar pomul rau face roade rele. 

 

Matei 7:21 

Nu oricine-Mi zice: "Doamne, 

Doamne!" va intra in Imparatia 

cerurilor, ci cel ce face voia Tatalui 

Meu care este in ceruri. 

 

Matei 10:30 

Cat despre voi, pana si perii din cap, 

toti va sunt numarati 

 

Matei 7:24 

De aceea, pe oricine aude aceste 

cuvinte ale Mele, si le face il voi 

asemana cu un om cu judecata care 

si-a zidit casa pe stanca. 

 

Matei 8:10b 

"Adevarat va spun ca nici in Israel n-

am gasit o credinta asa de mare.” 

 

Matei 8:17b 

"El a luat asupra Lui neputintele 

noastre si a purtat bolile noastre." 

 

Matei 8:27b 

"Ce fel de om este acesta, de-L 

asculta pana si vanturile si marea?" 

 

Matei 9:13b 

"Mila voiesc, iar nu jertfa!" Caci n-am 

venit sa chem la pocainta pe cei 

neprihaniti, ci pe cei pacatosi." 

 

Matei 9:37-38 

Atunci a zis ucenicilor Sai: "Mare 

este secerisul, dar putini sunt 

lucratorii! Rugati, dar, pe Domnul 

secerisului sa scoata lucratori la 

secerisul Lui." 

 



Matei 10:6 

ci sa mergeti mai degraba la oile 

pierdute ale casei lui Israel. 

 

Matei 10:16 

Iata, Eu va trimit ca pe niste oi in 

mijlocul lupilor. Fiti, dar, intelepti ca 

serpii si fara rautate ca porumbeii. 

 

Cantarea Cantarilor 8:4  

Vă rog fierbinte, fiice ale 

Ierusalimului, nu stârniţi, nu treziţi 

dragostea până nu vine ea. – 

 

Matei 10:28 

Nu va temeti de cei ce ucid trupul, 

dar care nu pot ucide sufletul; ci 

temeti-va mai degraba de Cel ce 

poate sa piarda si sufletul si trupul in 

gheena. 

 

Matei 10:36 

Si omul va avea de vrajmasi chiar pe 

cei din casa lui. 

 

Matei 11:30 

“Caci jugul Meu este bun, si sarcina 

Mea este usoara." 

 

 

Matei 10:42 

Si oricine va da de baut numai un 

pahar de apa rece unuia din acesti 

micuti, in numele unui ucenic, 

adevarat va spun ca nu-si va pierde 

rasplata." 

 

Matei 11:29 

Luati jugul Meu asupra voastra si 

invatati de la Mine, caci Eu sunt 

bland si smerit cu inima; si veti gasi 

odihna pentru sufletele voastre. 

 

Matei 12:18 

"Iata Robul Meu pe care L-am ales, 

Preaiubitul Meu, in care sufletul Meu 

isi gaseste placerea. Voi pune Duhul 

Meu peste El, si va vesti Neamurilor 

judecata.” 

 

Matei 12:19 

El nu Se va lua la cearta, nici nu 

va striga. Si nimeni nu-I va auzi 

glasul pe ulite. 

 

Matei 12:20 

Nu va frange o trestie rupta si nici nu 

va stinge un fitil care fumega, pana 

va face sa biruie judecata. 

 

Matei 12:21 

Si Neamurile vor nadajdui in Numele 

Lui. 

 

Matei 12:30 

Cine nu este cu Mine este impotriva 

Mea, si cine nu strange cu Mine 

risipeste. 

 

Matei 12:36 

Va spun ca, in ziua judecatii, oamenii 

vor da socoteala de orice cuvant 

nefolositor pe care-l vor fi rostit. 

 

Matei 12:37 

Caci din cuvintele tale vei fi scos fara 

vina, si din cuvintele tale vei fi 

osandit. 

 

Matei 13:15 

Caci inima acestui popor s-a 

impietrit; au ajuns tari de urechi, si-

au inchis ochii, ca nu cumva sa vada 

cu ochii, sa auda cu urechile, sa 

inteleaga cu inima, sa se intoarca la 

Dumnezeu, si sa-i vindec. 

 

Matei 13:58 

Si n-a facut multe minuni in locul 

acela, din pricina necredintei lor. 

 

Matei 14:31 

Indata, Isus a intins mana, l-a apucat 

si i-a zis: "Putin credinciosule, pentru 

ce te-ai indoit?" 

 

Matei 14:23b 

S-a suit pe munte sa Se roage, 

singur la o parte. Se innoptase, si El 

era singur acolo. 

 

Matei 15:28b 

"O, femeie, mare este credinta Ta; 

faca-ti-se cum voiesti."  

 

Matei 16:23c 

Caci gandurile tale nu sunt gandurile 

lui Dumnezeu, ci ganduri de ale 

oamenilor. 

 

Matei 17:21 

Dar acest soi de draci nu iese afara 

decat cu rugaciune si cu post. 

 

Matei 18:5 

Si oricine va primi un copilas ca 

acesta in Numele Meu Ma primeste 

pe Mine. 

 

 

Matei 18:10 

Feriti-va sa nu defaimati nici macar 

pe unul din acesti micuti; caci va 

spun ca ingerii lor in ceruri vad pururi 

fata Tatalui Meu care este in ceruri. 

 

Matei 19:29 

Si oricine a lasat case, sau frati, sau 

surori, sau tata, sau mama, sau 

nevasta, sau feciori, sau holde, 

pentru Numele Meu, va primi insutit 

si va mosteni viata vesnica. 

 

Matei 20:26-27 

Intre voi sa nu fie asa. Ci oricare va 

vrea sa fie mare intre voi sa fie 

slujitorul vostru; si oricare va vrea sa 

fie cel dintai intre voi sa va fie rob. 

 

Matei 20:28 

Pentru ca nici Fiul omului n-a venit 

sa I se slujeasca, ci El sa slujeasca 

si sa-Si dea viata ca rascumparare 

pentru multi. 

 

Matei 22:14 

Caci multi sunt chemati, dar putini 

sunt alesi. 

 

Matei 24:12 

Si, din pricina inmultirii faradelegii, 

dragostea celor mai multi se va raci. 

 

Matei 22:29 

Isus le-a zis: "Va rataciti! Pentru ca 

nu cunoasteti nici Scripturile, nici 

puterea lui Dumnezeu. 

 

Matei 24:14 

Evanghelia aceasta a Imparatiei va fi 

propovaduita in toata lumea, ca sa 

slujeasca de marturie tuturor 

neamurilor. Atunci va veni sfarsitul. 

 

Matei 25:4 

dar cele intelepte, impreuna cu 

candelele, au luat cu ele si 

untdelemn in vase. 

 

Matei 25:16 

Indata, cel ce primise cei cinci talanti 

s-a dus, i-a pus in negot si a castigat 

cu ei alti cinci talanti. 

 

Matei 25:21 

"Bine, rob bun si credincios; ai fost 

credincios in putine lucruri, te voi 

pune peste multe lucruri; intra in 

bucuria stapanului tau!" 

 



Matei 25:40 

"Adevarat va spun ca, ori de cate ori 

ati facut aceste lucruri unuia din 

acesti foarte neinsemnati frati ai Mei, 

Mie Mi le-ati facut." 

 

Matei 25:35-36 

Caci am fost flamand, si Mi-ati dat de 

mancat; Mi-a fost sete, si Mi-ati dat 

de baut; am fost strain, si M-ati 

primit; am fost gol, si M-ati imbracat; 

am fost bolnav, si ati venit sa Ma 

vedeti; am fost in temnita, si ati venit 

pe la Mine." 

 

Matei 25:45 

"Adevarat va spun ca, ori de cate ori 

n-ati facut aceste lucruri unuia dintre 

acesti foarte neinsemnati frati ai Mei, 

Mie nu Mi le-ati facut." 

 

Matei 26:38  

Isus le-a zis atunci: "Sufletul Meu 

este cuprins de o intristare de 

moarte; ramaneti aici si vegheati 

impreuna cu Mine." 

 

Matei 26:41 

Vegheati si rugati-va, ca sa nu cadeti 

in ispita; duhul, in adevar, este plin 

de ravna, dar carnea este 

neputincioasa. 

 

Matei 28:19-20 

Duceti-va si faceti ucenici din toate 

neamurile, botezandu-i in Numele 

Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. 

Si invatati-i sa pazeasca tot ce v-am 

poruncit. Si iata ca Eu sunt cu voi in 

toate zilele, pana la sfarsitul 

veacului." Amin. 

 

Tit 2:6-8  

Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să 

fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi 

pildă de fapte bune în toate 

privinţele. Iar în învăţătură, dă 

dovadă de curăţie, de vrednicie, de 

vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca 

potrivnicul să rămână de ruşine şi să 

nu poată să spună nimic rău de noi.    

 

Zaharia 10:1  

Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de 

primăvară!  Domnul scoate fulgerele 

şi vă trimite o ploaie îmbelşugată 

pentru toată verdeaţa de pe câmp. 

 

 

 

Zaharia 8:13 

După cum aţi fost un blestem între 

neamuri, casa lui Iuda şi casa lui 

Israel, tot astfel vă voi mântui şi veţi 

fi o binecuvântare.  Nu vă temeţi, ci 

întăriţi-vă mâinile!’ 

 

Tit 3:4-7 

Dar, când s-a arătat bunătatea lui 

Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi 

dragostea Lui de oameni, El ne-a 

mântuit nu pentru faptele făcute de 

noi în neprihănire, ci pentru 

îndurarea Lui, prin spălarea naşterii 

din nou şi prin înnoirea făcută de 

Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din 

belşug peste noi prin Isus Hristos, 

Mântuitorul nostru; pentru ca, odată 

socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să 

ne facem în nădejde moştenitori ai 

vieţii veşnice. 

 

Zaharia 8:22 

Şi multe popoare şi multe neamuri 

vor veni astfel să caute pe Domnul 

oştirilor la Ierusalim şi să se roage 

Domnului.’ 

 

Zaharia 9:8 

Voi tăbărî în jurul Casei Mele, ca s-o 

apăr împotriva unei oştiri, împotriva 

celor ce se duc şi vin, şi nu va mai 

trece asupritorul peste ei, căci acum 

Mă uit cu ochii Mei.    

 

Tefania 3:17 

Domnul, Dumnezeul tău, este în 

mijlocul tău, ca un viteaz care poate 

ajuta; Se va bucura de tine cu mare 

bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi 

nu va mai putea de veselie pentru 

tine.’ 

 

Tefania 3:9  

Atunci voi da popoarelor buze 

curate, ca toţi să cheme Numele 

Domnului, ca să-I slujească într-un 

gând. 

 

Maleahi 1:11 

Caci de la rasaritul soarelui pana la 

asfintit, Numele Meu este mare intre 

neamuri si pretutindeni se arde 

tamaie in cinstea Numelui Meu si se 

aduc daruri de mancare curate; caci 

mare este Numele Meu intre 

neamuri, zice Domnul ostirilor. 

 

 

 

Maleahi 2:7 

Caci buzele preotului trebuie sa 

pazeasca stiinta si din gura lui se 

asteapta invatatura, pentru ca el este 

un sol al Domnului ostirilor. 

 

Maleahi 3:7b 

Intoarceti-va la Mine, si Ma voi 

intoarce si Eu la voi, zice Domnul 

ostirilor.  

 

Maleahi 3:16b 

Domnul a luat aminte la lucrul acesta 

si a ascultat; si o carte de aducere 

aminte a fost scrisa inaintea Lui, 

pentru cei ce se tem de Domnul si 

cinstesc Numele Lui. 

 

Zaharia 2:8c 

caci cel ce se atinge de voi se atinge 

de lumina ochilor Lui. 

 

Maleahi 4:6 

El va intoarce inima parintilor spre 

copii si inima copiilor spre parintii lor, 

ca nu cumva, la venirea Mea, sa 

lovesc tara cu blestem! 

 

Maleahi 1:5 

"Mare este Domnul dincolo de 

hotarele lui Israel!" 

 

Maleahi 1:9a 

Si acum, va rog, rugati-va lui 

Dumnezeu sa aiba mila de noi. 

 

Zaharia 1:3 

"Asa vorbeste Domnul ostirilor: 

"Intoarceti-va la Mine, zice Domnul 

ostirilor, si Ma voi intoarce si Eu la 

voi, zice Domnul ostirilor.” 

 

Zaharia 1:4c 

"Intoarceti-va de la caile voastre cele 

rele, de la faptele voastre cele rele!" 

 

Zaharia 1:13 

Domnul a raspuns cu vorbe bune, cu 

vorbe de mangaiere ingerului care 

vorbea cu mine. 

 

Zaharia 1:16 

De aceea asa vorbeste Domnul: "Ma 

intorc cu indurarea catre Ierusalim; 

Casa Mea va fi zidita iarasi in el, si 

funia de masurat se va intinde 

asupra Ierusalimului. 

 

 

 



Zaharia 1:17 

Striga din nou si zi: "Asa vorbeste 

Domnul ostirilor: "Cetatile Mele vor 

avea iarasi belsug de bunatati, 

Domnul va mangaia iarasi Sionul, va 

alege iarasi Ierusalimul." 

 

Zaharia 2:5 

Eu insumi - zice Domnul - voi fi un 

zid de foc de jur imprejurul lui si voi fi 

slava lui in mijlocul lui! – 

 

Zaharia 2:11 

Multe neamuri se vor alipi de 

Domnul, in ziua aceea, si vor fi 

poporul Meu. Eu voi locui in mijlocul 

tau, si vei sti ca Domnul ostirilor M-a 

trimis la tine. 

 

Zaharia 2:13 

“Orice faptura sa taca inaintea 

Domnului, caci El S-a si sculat din 

locasul Lui cel sfant!" 

 

Zaharia 3:7 

Daca vei umbla pe caile Mele si daca 

vei pazi poruncile Mele, vei judeca si 

Casa Mea si vei priveghea asupra 

curtilor Mele, si te voi lasa sa intri 

impreuna cu cei ce sunt aici. 

 

Zaharia 3:8b 

tu si tovarasii tai de slujba care stau 

inaintea ta - caci acestia sunt niste 

oameni care vor sluji ca semne. - 

Iata, voi aduce pe Robul Meu, 

Odrasla. 

 

Zaharia 4:6b 

Lucrul acesta nu se va face nici prin 

putere, nici prin tarie, ci prin Duhul 

Meu - zice Domnul ostirilor! 

 

Zaharia 4:10a 

Caci cine dispretuieste ziua 

inceputurilor slabe?  

 

Zaharia 6:15 

Cei ce sunt departe vor veni si vor 

lucra la Templul Domnului; si veti sti 

astfel ca Domnul ostirilor M-a trimis 

la voi. Lucrul acesta se va intampla 

daca veti asculta glasul Domnului 

Dumnezeului vostru. 

 

Zaharia 7:9 

Asa a vorbit Domnul ostirilor: "Faceti 

cu adevarat dreptate si purtati-va cu 

bunatate si indurare unul fata de 

altul. 

Zaharia 7:10 

Nu asupriti pe vaduva si pe orfan, 

nici pe strain si pe sarac, si niciunul 

sa nu gandeasca rau in inima lui 

impotriva fratelui sau." 

 

Zaharia 8:2 

"Asa vorbeste Domnul ostirilor: "Am 

o mare ravna pentru Sion si sunt 

stapanit de o ravna plina de manie 

pentru el." 

 

Zaharia 8:3 

Asa vorbeste Domnul: "Ma intorc 

iarasi in Sion si vreau sa locuiesc in 

mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se 

va chema: "Cetatea cea 

credincioasa", si muntele Domnului 

ostirilor se va chema: "Muntele cel 

sfant". 

 

Zaharia 8:7 

Asa vorbeste Domnul ostirilor: "Iata, 

Eu izbavesc pe poporul Meu din tara 

de la rasarit si din tara de la asfintitul 

soarelui. 

 

Zaharia 8:8 

 Ii voi aduce inapoi, si vor locui in 

mijlocul Ierusalimului; ei vor fi 

poporul Meu, si Eu voi fi Dumnezeul 

lor cu adevar si dreptate. 

 

Zaharia 8:13 

 Dupa cum ati fost un blestem intre 

neamuri, casa lui Iuda si casa lui 

Israel, tot astfel va voi mantui, si veti 

fi o binecuvantare. Nu va temeti, ci 

intariti-va mainile! 

 

Zaharia 8:16-17 

Iata ce trebuie sa faceti: Fiecare sa 

spuna aproapelui sau adevarul; 

judecati in portile voastre dupa 

adevar si in vederea pacii; niciunul 

sa nu gandeasca in inima lui rau 

impotriva aproapelui sau si nici sa nu 

iubiti juramantul stramb! Caci toate 

lucrurile acestea Eu le urasc, zice 

Domnul." 

 

Zaharia 8:21 

Locuitorii unei cetati vor merge la 

cealalta si vor zice: "Haidem sa ne 

rugam Domnului si sa cautam pe 

Domnul ostirilor! Vrem sa mergem si 

noi!" 

 

 

 

Zaharia 9:1b 

Caci Domnul are ochiul indreptat 

asupra oamenilor si peste toate 

semintiile lui Israel. 

 

Zaharia 9:16 

Domnul Dumnezeul lor ii va scapa in 

ziua aceea ca pe turma poporului 

Sau; caci ei sunt pietrele cununii 

imparatesti care vor straluci in tara 

Sa! 

 

Zaharia 8:23c 

"Vrem sa mergem cu voi; caci am 

auzit ca Dumnezeu este cu voi!" 

 

Zaharia 10:5b 

 in lupta, se vor lupta, pentru ca 

Domnul va fi cu ei; iar calaretii vor fi 

acoperiti de rusine. 

 

Zaharia 10:6b 

ii voi aduce inapoi, caci Mi-este mila 

de ei, si vor fi ca si cand niciodata nu 

i-as fi lepadat; caci Eu sunt Domnul 

Dumnezeul lor, si-i voi asculta. 

 

Zaharia 12:8 

Domnul va mantui mai intai corturile 

lui Iuda, pentru ca slava casei lui 

David si fala locuitorilor Ierusalimului 

sa nu se inalte peste Iuda. 

 

Zaharia 12:10a 

Atunci voi turna peste casa lui David 

si peste locuitorii Ierusalimului un 

duh de indurare si de rugaciune, si 

isi vor intoarce privirile spre Mine, pe 

care L-au strapuns.  

 

Zaharia 13:9 

Dar treimea aceasta din urma o voi 

pune in foc si o voi curata cum se 

curata argintul, o voi lamuri cum se 

lamureste aurul. Ei vor chema 

Numele Meu, si ii voi asculta; Eu voi 

zice: "Acesta este poporul Meu!" Si 

ei vor zice: "Domnul este Dumnezeul 

meu!" 

 

Zaharia 14:3 

Ci Domnul Se va arata si va lupta 

impotriva acestor neamuri, cum S-a 

luptat in ziua bataliei. 

 

Hagai 1:4 

"Dar pentru voi a venit oare vremea 

sa locuiti in case captusite cu tavan, 

cand Casa aceasta este daramata?" 

 



Zaharia 14:17 

Daca unele din familiile pamantului 

nu vor voi sa se suie la Ierusalim ca 

sa se inchine inaintea Imparatului, 

Domnul ostirilor, nu va cadea ploaie 

peste ele. 

 

Hagai 1:7 

Asa vorbeste Domnul ostirilor: 

"Uitati-va cu bagare de seama la 

caile voastre! 

 

Hagai 1:8 

Suiti-va pe munte, aduceti lemne si 

ziditi Casa! Eu Ma voi bucura de 

lucrul acesta si voi fi proslavit, zice 

Domnul. 

 

Hagai 1:9 

Va asteptati la mult, si iata ca ati avut 

putin; l-ati adus acasa, dar Eu l-am 

suflat. Pentru ce? - zice Domnul 

ostirilor. Din pricina Casei Mele care 

sta daramata, pe cand fiecare din voi 

alearga pentru casa lui. 

 

Hagai 2:5 

Eu raman credincios legamantului pe 

care l-am facut cu voi, cand ati iesit 

din Egipt, si Duhul Meu este in 

mijlocul vostru; nu va temeti! 

 

Hagai 2:8 

Al Meu este argintul si al Meu este 

aurul, zice Domnul ostirilor. 

 

Habacuc 3:13a 

Iesi ca sa izbavesti pe poporul Tau, 

sa izbavesti pe unsul Tau; 

 

Hagai 2:9 

Slava acestei Case din urma va fi 

mai mare decat a celei dintai, zice 

Domnul ostirilor; si in locul acesta voi 

da pacea, zice Domnul ostirilor. 

 

Hagai 2:19 

Mai era samanta in granare? Nici 

via, nici smochinul, nici rodiul si nici 

maslinul n-au mai adus nimic. Dar 

din ziua aceasta, Imi voi da 

binecuvantarea Mea." 

 

Hagai 2:23 

In ziua aceea, zice Domnul ostirilor, 

pe tine, Zorobabel, fiul lui Sealtiel, 

robul Meu - zice Domnul - te voi lua 

si te voi pastra ca pe o pecete; caci 

Eu te-am ales, zice Domnul ostirilor." 

 

Tefania 1:17a 

 "Atunci voi pune pe oameni la 

stramtorare, si vor bajbai ca niste 

orbi, pentru ca au pacatuit impotriva 

Domnului;  

 

Tefania 2:11b 

si fiecare se va inchina inaintea Lui 

in tara lui, in toate ostroavele 

neamurilor. 

 

Tefania 2:3 

Cautati pe Domnul, toti cei smeriti 

din tara, care impliniti poruncile Lui! 

Cautati dreptatea, cautati smerenia! 

Poate ca veti fi crutati in ziua maniei 

Domnului. 

 

Tefania 3:2 

Ea n-asculta de niciun glas, nu tine 

seama de mustrare, nu se increde in 

Domnul, nu se apropie de 

Dumnezeul sau. 

 

Tefania 3:12 

Voi lasa in mijlocul tau un popor 

smerit si mic, care se va increde in 

Numele Domnului. 

 

Tefania 3:5 

Domnul este fara prihana in mijlocul 

ei. El nu face nicio nelegiuire; in 

fiecare dimineata, El Isi scoate la 

lumina judecatile, fara sa inceteze 

vreodata; dar cine este nelegiuit nu 

stie de rusine! 

 

Naum 1:9a 

Ce planuri faceti voi impotriva 

Domnului? El le zadarniceste!  

 

Tefania 3:15 

Domnul a abatut de la tine 

pedepsele tale, a indepartat pe 

vrajmasul tau; Domnul, Imparatul lui 

Israel, este in mijlocul tau; nu trebuie 

sa te mai temi de nicio nenorocire! 

 

Tefania 3:16 

In ziua aceea se va zice 

Ierusalimului: "Nu te teme de nimic! 

Sioane, sa nu-ti slabeasca mainile! 

 

Tefania 3:19c 

si ii voi face o pricina de lauda si de 

slava in toate tarile unde sunt de 

ocara acum. 

 

 

 

Tefania 3:20 

 In vremea aceea, va voi aduce 

inapoi; in vremea aceea, va voi 

strange; caci va voi face o pricina de 

slava si de lauda intre toate 

popoarele pamantului, cand voi 

aduce inapoi pe prinsii vostri de 

razboi sub ochii vostri, zice Domnul." 

 

Habacuc 1:2 

Pana cand voi striga catre Tine, 

Doamne, fara s-asculti? Pana cand 

ma voi tangui Tie, fara sa dai ajutor? 

 

Habacuc 1:3 

De aceea Legea este fara putere, si 

dreptatea nu se vede, caci cel rau 

biruie pe cel neprihanit, de aceea se 

fac judecati nedrepte.  
 

Habacuc 1:12-13 

Doamne, nu esti Tu din vesnicie, 

Dumnezeul meu, Sfantul meu? 

Nu vom muri! Doamne, Tu ai 

ridicat pe poporul acesta ca sa-Ti 

implinesti judecatile Tale; Tu, 

Stanca mea, l-ai ridicat ca sa dai 

prin el pedepsele Tale! Ochii Tai 

sunt asa de curati ca nu pot sa 

vada raul si nu poti sa privesti 

nelegiuirea! Cum ai putea privi 

Tu pe cei misei, si sa taci cand 

cel rau mananca pe cel mai 

neprihanit decat el? 

 

Habacuc 2:14 

Caci pamantul va fi plin de 

cunostinta slavei Domnului ca fundul 

marii de apele care-l acopera. 

 

Habacuc 2:20 

Domnul insa este in Templul Lui cel 

sfant. Tot pamantul sa taca inaintea 

Lui!" 

 

Habacuc 3:2 

Cand am auzit, Doamne, ce ai vestit, 

m-am ingrozit. Insufleteste-Ti 

lucrarea in cursul anilor, Doamne! 

Fa-Te cunoscut in trecerea anilor! 

Dar, in mania Ta, adu-Ti aminte de 

indurarile Tale! 

 

Naum 1:2 

Domnul este un Dumnezeu gelos si 

razbunator; Domnul Se razbuna si 

este plin de manie; Domnul Se 

razbuna pe potrivnicii Lui si tine 

manie pe vrajmasii Lui. 



Naum 1:3 

Domnul este indelung rabdator, dar 

de o mare tarie; si nu lasa 

nepedepsit pe cel rau. Domnul 

umbla in furtuna si in vartej, si norii 

sunt praful picioarelor Lui. 

 

Naum 1:15 

Iata pe munti picioarele solului care 

vesteste pacea! Praznuieste-ti 

sarbatorile, Iudo, implineste-ti 

juruintele! Caci cel rau nu va mai 

trece prin mijlocul tau, este nimicit cu 

desavarsire… 

 

Mica 2:7b 

Da, cuvintele Mele sunt prielnice 

celui ce umbla cu neprihanire! 

 

Mica 4:2b 

Veniti, haidem sa ne suim la muntele 

Domnului, la Casa Dumnezeului lui 

Iacov, ca sa ne invete caile Lui si sa 

umblam pe cararile Lui!" Caci din 

Sion va iesi Legea, si din Ierusalim, 

cuvantul Domnului. 

 

Mica 4:7 

Din cei schiopi voi face o ramasita, 

din cei ce erau risipiti, un neam 

puternic; si Domnul va imparati peste 

ei, pe muntele Sionului, de acum si 

pana-n veac! 

 

Mica 4:12 

Dar ei nu cunosc gandurile 

Domnului, nu-I inteleg planurile, nu 

stiu ca i-a strans ca pe niste snopi in 

arie. 

 

Mica 5:4 

El Se va infatisa si va carmui cu 

puterea Domnului si cu maretia 

Numelui Domnului Dumnezeului 

Sau: vor locui linistiti, caci El va fi 

proslavit pana la marginile 

pamantului. 

 

Mica 5:7 

Ramasita lui Iacov va fi in mijlocul 

multor popoare ca o roua care vine 

de la Domnul, ca ploaia marunta pe 

iarba, care nu se bizuie pe nimeni si 

nu atarna de copiii oamenilor. 

 

Mica 6:6 

Cu ce voi intampina pe Domnul si cu 

ce ma voi pleca inaintea 

Dumnezeului celui Preainalt? 

 

Mica 6:16b 

umbla dupa sfaturile lor, de aceea te 

voi face de pomina, iti voi face 

locuitorii de batjocura, si veti purta 

ocara poporului Meu." 

 

Mica 7:5 

 Nu crede pe un prieten, nu te 

increde in ruda cea mai de aproape; 

pazeste-ti usa gurii de cea care iti sta 

in brate! 

 

Mica 7:9 

Voi suferi mania Domnului, caci am 

pacatuit impotriva Lui - pana ce El 

imi va apara pricina si-mi va face 

dreptate; El ma va scoate la lumina, 

si voi privi dreptatea Lui. 

 

Mica 7:18 

Care Dumnezeu este ca Tine, care 

ierti nelegiuirea si treci cu vederea 

pacatele ramasitei mostenirii Tale? - 

El nu-Si tine mania pe vecie, ci Ii 

place indurarea! 

 

Mica 7:19 

El va avea iarasi mila de noi, va 

calca in picioare nelegiuirile noastre, 

si vei arunca in fundul marii toate 

pacatele lor. 

 

Iona 1:16 

 Pe oamenii aceia i-a apucat o mare 

frica de Domnul, si au adus 

Domnului o jertfa, si I-au facut 

juruinte. 

 

Iona 2:2 

In stramtorarea mea am chemat pe 

Domnul, si m-a ascultat; din mijlocul 

Locuintei mortilor am strigat, si mi-ai 

auzit glasul. 

 

Iona 2:6 

M-am coborat pana la temeliile 

muntilor, zavoarele pamantului ma 

incuiau pe vecie; dar Tu m-ai scos 

viu din groapa, Doamne Dumnezeul 

meu! 

 

Iona 2:8 

Cei ce se lipesc de idoli deserti 

indeparteaza indurarea de la ei. 

 

Iona 3:5 

Oamenii din Ninive au crezut in 

Dumnezeu, au vestit un post si s-au 

imbracat cu saci, de la cei mai mari 

pana la cei mai mici. 

Iona 3:9 

Cine stie daca nu Se va intoarce 

Dumnezeu si Se va cai, si daca nu-

Si va opri mania Lui aprinsa, ca sa 

nu pierim! 

 

Iona 3:10 

Dumnezeu a vazut ce faceau ei si ca 

se intorceau de la calea lor cea rea. 

Atunci Dumnezeu S-a cait de raul pe 

care Se hotarase sa li-l faca si nu l-a 

facut. 

 

Iona 4:2c 

Caci stiam ca esti un Dumnezeu 

milos si plin de indurare, indelung 

rabdator si bogat in bunatate, si ca 

Te caiesti de rau! 

 

Obadia 1:3a 

Caci mandria inimii tale te-a dus in 

ratacire 

 

Iona 4:11 

Si Mie sa nu-Mi fie mila de Ninive, 

cetatea cea mare, in care se afla mai 

mult de o suta douazeci de mii de 

oameni care nu stiu sa deosebeasca 

dreapta de stanga lor, afara de o 

multime de vite! 

 

Amos 5:14 

Cautati binele, si nu raul, ca sa traiti, 

si ca astfel, Domnul Dumnezeul 

ostirilor sa fie cu voi, cum spuneti 

voi! 

 

Obadia 1:12 

Nu trebuia sa te uiti multumit la ziua 

fratelui tau, in ziua nenorocirii lui, nu 

trebuia sa te bucuri de copiii lui Iuda, 

in ziua pieirii lor, si nu trebuia sa 

vorbesti cu semetie, in ziua 

stramtorarii! 

 

Obadia 1:15 

Caci ziua Domnului este aproape 

pentru toate neamurile. Cum ai facut, 

asa ti se va face; faptele tale se vor 

intoarce asupra capului tau. 

 

Amos 3:3 

Merg oare doi oameni impreuna fara 

sa fie invoiti? 

 

Amos 3:10a 

Nu sunt in stare sa lucreze cu 

neprihanire, zice Domnul. 

 

 



Amos 4:6 

Si Eu, de partea Mea, v-am trimis 

foametea in toate cetatile voastre si 

lipsa de paine, in toate locuintele 

voastre. Cu toate acestea, tot nu v-

ati intors la Mine, zice Domnul. – 

 

Amos 4:12c 

 pregateste-te sa intalnesti pe 

Dumnezeul tau, Israele! 

 

Amos 4:13 

Caci iata ca El a intocmit muntii, a 

facut vantul si spune omului pana si 

gandurile lui. El preface zorile in 

intuneric si umbla pe inaltimile 

pamantului: Domnul Dumnezeul 

ostirilor este numele Lui. - 

 

Amos 5:4 

Caci asa vorbeste Domnul catre 

casa lui Israel: "Cautati-Ma, si veti 

trai! 

 

Amos 5:6a 

Cautati pe Domnul, si veti trai!  

 

Ioel 1:12c 

Si s-a dus bucuria de la copiii 

oamenilor! 

 

Amos 5:8 

El a facut Closca cu pui si Orionul, El 

preface intunericul in zori, iar ziua in 

noapte neagra; El cheama apele 

marii si le varsa pe fata pamantului: 

Domnul este numele Lui. 

 

Amos 5:12-13 

Caci Eu stiu ca nelegiuirile voastre 

sunt multe si ca pacatele voastre 

sunt fara numar: asupriti pe cel 

drept, luati mita si calcati in picioare 

la poarta cetatii dreptul saracilor." De 

aceea, in vremuri ca acestea, 

inteleptul trebuie sa taca; caci sunt 

vremuri rele. 

 

Amos 5:15 

Urati raul, si iubiti binele, faceti sa 

domneasca dreptatea la poarta 

cetatii; si poate ca Domnul 

Dumnezeul ostirilor va avea mila de 

ramasitele lui Iosif. 

 

Amos 5:17 

In toate viile va fi bocet, cand voi 

trece prin mijlocul tau, zice Domnul. 

 

 

Amos 5:24 

Ci dreptatea sa curga ca o apa 

curgatoare, si neprihanirea, ca un 

parau care nu seaca niciodata! 

 

Amos 6:1a 

Vai de cei ce traiesc fara grija in Sion 

si la adapost pe muntele Samariei 

 

Amos 6:13 

Va bucurati de lucruri de nimic si 

ziceti: "Oare nu prin taria noastra am 

castigat noi putere?" 

 

Amos 7:2b-c 

"Doamne Dumnezeule, iarta! Cum ar 

putea sa stea Iacov in picioare? Caci 

este asa de slab!" 

 

Amos 8:11 

Iata, vin zile, zice Domnul 

Dumnezeu, cand voi trimite foamete 

in tara, nu foamete de paine, nici 

sete de apa, ci foame si sete dupa 

auzirea cuvintelor Domnului. 

 

Amos 9:11 

In vremea aceea voi ridica din 

caderea lui cortul lui David, ii voi 

drege sparturile, ii voi ridica 

daramaturile si-l voi zidi iarasi cum 

era odinioara, 

 

Ioel 2:12 

"Dar chiar acum, zice Domnul, 

intoarceti-va la Mine cu toata inima, 

cu post, cu planset si bocet!" 

 

Amos 9:14 

Voi aduce inapoi pe prinsii de razboi 

ai poporului Meu, Israel; ei vor zidi 

iarasi cetatile pustiite si le vor locui, 

vor sadi vii si le vor bea vinul, vor 

face gradini si le vor manca roadele. 

 

Ioel 1:3 

Povestiti copiilor vostri despre lucrul 

acesta, si copiii vostri sa 

povesteasca la copiii lor, iar copiii lor 

sa povesteasca neamului de oameni 

care va urma! 

 

Ioel 1:13 

Incingeti-va, preoti, si plangeti! 

Bociti-va, slujitori ai altarului; veniti si 

petreceti noaptea imbracati cu saci, 

slujitori ai Dumnezeului meu! Caci au 

incetat darurile de mancare si jertfele 

de bautura din Casa Dumnezeului 

vostru 

Ioel 2:13 

Sfasiati-va inimile, nu hainele, si 

intoarceti-va la Domnul Dumnezeul 

vostru. Caci El este milostiv si plin de 

indurare, indelung rabdator si bogat 

in bunatate si-I pare rau de relele pe 

care le trimite. 

 

Ioel 2:14 

Cine stie daca nu Se va intoarce si 

nu Se va cai? Cine stie daca nu va 

lasa dupa El o binecuvantare, daruri 

de mancare si jertfe de bautura 

pentru Domnul Dumnezeul vostru? 

 

Ioel 2:15 

Sunati cu trambita in Sion! Vestiti un 

post, chemati o adunare de 

sarbatoare! 

 

Ioel 3:18c 

Un izvor va iesi, de asemenea, din 

Casa Domnului si va uda valea 

Sitim. 

 

Ioel 2:16 

Strangeti poporul, tineti o adunare 

sfanta! Aduceti pe batrani, strangeti 

copiii si chiar pruncii de la tata! Sa 

iasa mirele din camara lui si mireasa 

din odaia ei! 

 

Ioel 2:28 

Dupa aceea voi turna Duhul Meu 

peste orice faptura; fiii si fiicele 

voastre vor proroci, batranii vostri vor 

visa vise, si tinerii vostri vor avea 

vedenii. 

 

Ioel 2:29 

Chiar si peste robi si peste roabe voi 

turna Duhul Meu in zilele acelea. 

 

Ioel 2:32 

Atunci oricine va chema Numele 

Domnului va fi mantuit. Caci 

mantuirea va fi pe muntele Sionului 

si la Ierusalim, cum a fagaduit 

Domnul, si intre cei ramasi pe care-i 

va chema Domnul. 

 

Ioel 3:16 

Domnul racneste din Sion, glasul Lui 

rasuna din Ierusalim, de se zguduie 

cerurile si pamantul. Dar Domnul 

este scaparea poporului Sau si 

ocrotirea copiilor lui Israel. 

 

 

 



Osea 1:10 

Totusi numarul copiilor lui Israel va fi 

ca nisipul marii care nu se poate nici 

masura, nici numara; si de unde li se 

zicea: "Nu sunteti poporul Meu", li se 

va zice: "Copiii Dumnezeului celui 

Viu"! 

 

Ioel 2:18 

Domnul a fost plin de ravna pentru 

tara Lui si S-a indurat de poporul 

Sau. 

 

Osea 2:17 

Voi scoate din gura ei numele 

Baalilor, ca sa nu mai fie pomeniti pe 

nume. 

 

Osea 3:5 

Dupa aceea, copiii lui Israel se vor 

intoarce si vor cauta pe Domnul 

Dumnezeul lor si pe imparatul lor 

David; si vor tresari la vederea 

Domnului si a bunatatii Lui, in 

vremurile de pe urma." 

 

Osea 4:1 

Ascultati cuvantul Domnului, copiii lui 

Israel! Caci Domnul are o judecata 

cu locuitorii tarii, pentru ca nu este 

adevar, nu este indurare, nu este 

cunostinta de Dumnezeu in tara. 

 

Osea 5:15 

Voi pleca, Ma voi intoarce in locuinta 

Mea, pana cand vor marturisi ca sunt 

vinovati si vor cauta fata Mea. Cand 

vor fi in necaz, vor alerga la Mine." 

 

Osea 4:6 

Poporul Meu piere din lipsa de 

cunostinta. Fiindca ai lepadat 

cunostinta, si Eu te voi lepada si nu-

Mi vei mai fi preot. Fiindca ai uitat 

Legea Dumnezeului tau, voi uita si 

Eu pe copiii tai! 

 
Osea 5:4 

Faptele lor nu le ingaduie sa se 
intoarca la Dumnezeul lor, caci un 

duh de curvie este in inima lor si nu 
cunosc pe Domnul! 

 

Osea 6:3 

Sa cunoastem, sa cautam sa 

cunoastem pe Domnul! Caci El Se 

iveste ca zorile diminetii si va veni la 

noi ca o ploaie, ca ploaia de 

primavara care uda pamantul!" - 

 

 

Osea 6:6 

Caci bunatate voiesc, nu jertfe, si 

cunostinta de Dumnezeu, mai mult 

decat arderi de tot! 

 

Osea 5:9b 

ce vestesc Eu impotriva semintiilor 

lui Israel va veni negresit! 

 

Osea 6:11 

Si tie, Iudo, iti este pregatit un 

seceris, cand voi aduce inapoi pe 

robii de razboi ai poporului Meu! 

 

Osea 7:7c 

niciunul din ei nu Ma cheama. 

 

Osea 7:9 

Niste straini ii mananca puterea, si el 

nu-si da seama, il apuca batranetea, 

si el nu-si da seama. 

 

Osea 7:14 

Nu striga catre Mine din inima, ci se 

bocesc in asternutul lor; turba dupa 

grau si must si se razvratesc 

impotriva Mea. 

 

Osea 8:7a 

Fiindca au semanat vant, vor secera 

furtuna.  

 

Osea 8:11 

Caci Efraim a zidit multe altare ca sa 

pacatuiasca, si altarele acestea l-au 

facut sa cada in pacat. 

 

Osea 9:13 

Efraim, dupa cum vad, isi da copiii la 

prada; si Efraim isi va duce singur 

copiii la cel ce-i va ucide! 

 

Osea 10:2 

Inima lor este impartita: de aceea vor 

fi pedepsiti. Domnul le va surpa 

altarele, le va nimici stalpii idolesti. 

 

Osea 11:3 

Si totusi Eu am invatat pe Efraim sa 

mearga si l-am ridicat in brate; dar n-

au vazut ca Eu ii vindecam. 

 

Osea 11:7 

Poporul Meu este pornit sa se 

departeze de Mine; si daca sunt 

chemati inapoi la Cel Preainalt, 

niciunul din ei nu cauta sa se ridice. 

 

 

 

Osea 11:4 

I-am tras cu legaturi omenesti, cu 

funii de dragoste, am fost pentru ei 

ca cel ce le ridica jugul de langa 

gura. M-am aplecat spre ei si le-am 

dat de mancare. 

 

Osea 11:8b-9 

Mi se zbate inima in Mine si tot 

launtrul Mi se misca de mila! Nu voi 

lucra dupa mania Mea aprinsa, nu 

voi mai nimici pe Efraim; caci Eu 

sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt 

Sfantul in mijlocul tau si nu voi veni 

sa prapadesc. 

 

Osea 12:4 

S-a luptat cu ingerul si a fost biruitor, 

a plans si s-a rugat de el. Iacov l-a 

intalnit la Betel, si acolo ne-a vorbit 

Dumnezeu. 

 

Osea 12:5 

Domnul este Dumnezeul ostirilor; 

numele Lui este Domnul. 

 

Daniel 3:29c 

nu este niciun alt Dumnezeu care sa 

poata izbavi ca El. 

 

Osea 12:6 

Tu, dar, intoarce-te la Dumnezeul 

tau, pastreaza bunatatea si 

iubirea si nadajduieste totdeauna 

in Dumnezeul tau. 

 

Osea 13:4 

 Dar Eu sunt Domnul Dumnezeul tau 

din tara Egiptului incoace. Tu cunosti 

ca nu este alt Dumnezeu afara de 

Mine si nu este alt Mantuitor afara de 

Mine. 

 

Osea 14:1 

Intoarce-te, Israele, la Domnul 

Dumnezeul tau! Caci ai cazut prin 

nelegiuirea ta. 

 

Osea 14:2 

Aduceti cu voi cuvinte de cainta si 

intoarceti-va la Domnul. Spuneti-I: 

"Iarta toate nelegiuirile, primeste-ne 

cu bunavointa, si Iti vom aduce in loc 

de tauri, lauda buzelor noastre. 

 

Osea 14:3c 

Caci la Tine gaseste mila orfanul. 

 

 

 



Osea 14:4 

"Le voi vindeca vatamarea adusa de 

neascultarea lor, ii voi iubi cu 

adevarat! Caci mania Mea s-a abatut 

de la ei! 

 

Osea 14:8b 

 Il voi asculta si-l voi privi, voi fi 

pentru el ca un chiparos verde: de la 

Mine iti vei primi rodul. 

 

Osea 14:9 

Cine este intelept sa ia seama la 

aceste lucruri! Cine este priceput sa 

le inteleaga! Caci caile Domnului 

sunt drepte; si cei drepti umbla pe 

ele, dar cei razvratiti cad pe ele. 

 

Daniel 1:8 

Daniel s-a hotarat sa nu se spurce 

cu bucatele alese ale imparatului si 

cu vinul pe care-l bea imparatul si a 

rugat pe capetenia famenilor 

dregatori sa nu-l sileasca sa se 

spurce. 

 

Daniel 1:9 

Dumnezeu a facut ca Daniel sa 

capete bunavointa si trecere inaintea 

capeteniei famenilor dregatori. 

 

Daniel 1:17 

Dumnezeu a dat acestor patru tineri 

stiinta si pricepere pentru tot felul de 

scrieri, si intelepciune; mai ales insa 

a facut pe Daniel priceput in toate 

vedeniile si in toate visele. 

 

Daniel 2:18 

rugandu-i sa ceara indurarea 

Dumnezeului cerurilor pentru 

aceasta taina, ca sa nu piara Daniel 

si tovarasii sai odata cu ceilalti 

intelepti ai Babilonului. 

 

Daniel 2:20 

"Binecuvantat sa fie Numele lui 

Dumnezeu, din vesnicie in vesnicie! 

A Lui este intelepciunea si puterea. 

 

Daniel 2:21 

El schimba vremurile si imprejurarile; 

El rastoarna si pune pe imparati; El 

da intelepciune inteleptilor si 

pricepere, celor priceputi! 

 

Daniel 2:22 

 El descopera ce este adanc si 

ascuns; El stie ce este in intuneric si 

la El locuieste lumina. 

Daniel 2:23 

Pe Tine, Dumnezeul parintilor mei, 

Te slavesc si Te laud ca mi-ai dat 

intelepciune si putere si mi-ai facut 

cunoscut ce Ti-am cerut noi; caci ne-

ai descoperit taina imparatului!" 

 

Daniel 2:28 

Dar este in ceruri un Dumnezeu care 

descopera tainele si care face 

cunoscut imparatului Nebucadnetar 

ce se va intampla in vremurile de pe 

urma. 

 

Daniel 2:30 

Insa, daca mi s-a descoperit taina 

aceasta, nu inseamna ca este in 

mine o intelepciune mai mare decat 

a tuturor celor vii, ci pentru ca sa se 

dea imparatului talcuirea ei si sa afli 

ce-ti doreste inima sa stii. 

 

Daniel 2:47b 

"Cu adevarat, Dumnezeul vostru 

este Dumnezeul dumnezeilor si 

Domnul imparatilor, si El descopera 

tainele, fiindca ai putut sa descoperi 

taina aceasta!" 

 

Daniel 3:25 

"Ei bine, eu vad patru oameni 

umbland slobozi in mijlocul focului si 

nevatamati; si chipul celui de al 

patrulea seamana cu al unui fiu de 

dumnezei!" 

 

Daniel 4:34b 

Am binecuvantat pe Cel Preainalt, 

am laudat si slavit pe Cel ce traieste 

vesnic, Acela a carui stapanire este 

vesnica si a carui Imparatie dainuie 

din neam in neam. 

 

Daniel 3:28 

"Binecuvantat sa fie Dumnezeul lui 

Sadrac, Mesac si Abed-Nego, care a 

trimis pe ingerul Sau si a izbavit pe 

slujitorii Sai care s-au increzut in El, 

au calcat porunca imparatului si si-au 

dat mai degraba trupurile lor decat 

sa slujeasca si sa se inchine altui 

dumnezeu decat Dumnezeului lor! 

 

Daniel 4:2 

Am gasit cu cale sa fac cunoscut 

semnele si minunile pe care le-a 

facut Dumnezeul cel Preainalt fata 

de mine. 

 

 

Daniel 4:3 

Cat de mari sunt semnele Lui si cat 

de puternice sunt minunile Lui! 

Imparatia Lui este o imparatie 

vesnica, si stapanirea Lui dainuie din 

neam in neam! 

 

Daniel 4:17 

Hotararea aceasta a fost luata in 

sfatul strajerilor si pusa la cale 

inaintea sfintilor, ca sa stie cei vii ca 

Cel Preainalt stapaneste peste 

imparatia oamenilor, ca o da cui Ii 

place si inalta pe ea pe cel mai de 

jos dintre oameni!" 

 

Daniel 4:25c 

vei cunoaste ca Cel Preainalt 

stapaneste peste imparatia 

oamenilor si o da cui vrea. 

 

Daniel 4:27b 

Pune capat pacatelor tale si traieste 

in neprihanire, rupe-o cu nelegiuirile 

tale si ai mila de cei nenorociti, si 

poate ca ti se va prelungi fericirea!" 

 

Daniel 4:35 

Toti locuitorii pamantului sunt o 

nimica inaintea Lui; El face ce vrea 

cu oastea cerurilor si cu locuitorii 

pamantului, si nimeni nu poate sa 

stea impotriva maniei Lui, nici sa-I 

zica: "Ce faci?" 

 

Daniel 4:37 

Laud, inalt si slavesc pe Imparatul 

cerurilor, caci toate lucrarile Lui sunt 

adevarate, toate caile Lui sunt 

drepte, si El poate sa smereasca pe 

cei ce umbla cu mandrie! 

 

Daniel 5:12b 

un duh inalt, stiinta si pricepere, 

putinta sa talcuiasca visele, sa 

lamureasca intrebarile grele si sa 

dezlege lucrurile incalcite. 

 

Daniel 5:14 

Am aflat despre tine ca ai in tine 

duhul dumnezeilor si ca la tine se 

gaseste lumina, pricepere si o 

intelepciune nemaipomenita. 

 

Daniel 5:21c 

A recunoscut ca Dumnezeul cel 

Preainalt stapaneste peste imparatia 

oamenilor si ca o da cui vrea. 

 

 



Daniel 5:23c 

n-ai slavit pe Dumnezeul in mana 

caruia este suflarea ta si toate caile 

tale! 

 

Daniel 6:3 

Daniel insa intrecea pe toate aceste 

capetenii si pe dregatori, pentru ca in 

el era un duh inalt; si imparatul se 

gandea sa-l puna peste toata 

imparatia. 

 

Daniel 6:4c 

Dar n-au putut sa gaseasca nimic, 

niciun lucru vrednic de mustrare, 

pentru ca el era credincios si nu se 

gasea nicio greseala la el si niciun 

lucru rau. 

 

Daniel 6:5c 

"Nu vom gasi niciun cuvant de 

plangere impotriva acestui Daniel, 

afara numai daca am gasi vreunul in 

Legea Dumnezeului lui!" 

 

Daniel 6:10 

Cand a aflat Daniel ca s-a iscalit 

porunca, a intrat in casa lui, unde 

ferestrele odaii de sus erau deschise 

inspre Ierusalim, si de trei ori pe zi 

ingenunchea, se ruga si lauda pe 

Dumnezeul lui, cum facea si mai 

inainte. 

 

Daniel 6:13d 

isi face rugaciunea de trei ori pe zi. 

 

Daniel 6:16c 

"Dumnezeul tau caruia necurmat Ii 

slujesti sa te scape!" 

 

Daniel 6:22 

Dumnezeul meu a trimis pe ingerul 

Sau si a inchis gura leilor, care nu 

mi-au facut niciun rau, pentru ca am 

fost gasit nevinovat inaintea Lui. Si 

nici inaintea ta, imparate, n-am facut 

nimic rau! 

 

Daniel 6:23b 

Daniel a fost scos din groapa si nu s-

a gasit nicio rana pe el, pentru ca 

avusese incredere in Dumnezeul 

sau. 

 

Daniel 6:25c 

"Pacea sa va fie data din belsug!” 

 

 

 

Daniel 7:14 

I s-a dat stapanire, slava si putere 

imparateasca, pentru ca sa-I 

slujeasca toate popoarele, neamurile 

si oamenii de toate limbile. 

Stapanirea Lui este o stapanire 

vesnica si nu va trece nicidecum, si 

Imparatia Lui nu va fi nimicita 

niciodata. 

 

Daniel 7:27 

Dar domnia, stapanirea si puterea 

tuturor imparatiilor care sunt 

pretutindeni sub ceruri se vor da 

poporului sfintilor Celui Preainalt. 

Imparatia Lui este o imparatie 

vesnica, si toate puterile Ii vor sluji  

si-L vor asculta!" 

 

Daniel 7:28 

Pe mine, Daniel, m-au tulburat 

nespus de mult gandurile mele si mi 

s-a schimbat culoarea fetei; dar am 

pastrat cuvintele acestea in inima 

mea." 

 

Daniel 9:3 

Si mi-am intors fata spre Domnul 

Dumnezeu ca sa-L caut cu 

rugaciune si cereri, postind in sac si 

cenusa. 

 

Daniel 9:4-5 

M-am rugat Domnului Dumnezeului 

meu si I-am facut urmatoarea 

marturisire: "Doamne Dumnezeule 

mare si infricosat, Tu, care tii 

legamantul si dai indurare celor ce 

Te iubesc si pazesc poruncile Tale! 

Noi am pacatuit, am savarsit 

nelegiuire, am fost rai si indaratnici, 

ne-am abatut de la poruncile si 

oranduirile Tale. 

 

Daniel 9:7 

Tu, Doamne, esti drept, iar noua ni 

se cuvine astazi sa ni se umple fata 

de rusine, noua, tuturor oamenilor lui 

Iuda, locuitorilor Ierusalimului si 

intregului Israel, fie ei aproape, fie 

departe, in toate tarile in care i-ai 

izgonit, din pricina faradelegilor de 

care s-au facut vinovati fata de Tine! 

 

Daniel 9:9 

 La Domnul Dumnezeul nostru insa 

este indurarea si iertarea, caci 

impotriva Lui ne-am razvratit! 

 

 

Daniel 9:13 

si noi n-am rugat pe Domnul 

Dumnezeul nostru, nu ne-am intors 

de la nelegiuirile noastre si n-am luat 

aminte la adevarul Tau. 

 

Daniel 9:17 

Asculta, dar, acum, Dumnezeul 

nostru, rugaciunea si cererile robului 

Tau si, pentru dragostea Domnului, 

fa sa straluceasca fata Ta peste 

Sfantul Tau Locas pustiit! 

 

Daniel 9:18 

Pleaca urechea, Dumnezeule, si 

asculta! Deschide ochii si priveste la 

daramaturile noastre si la cetatea 

peste care este chemat Numele Tau! 

Caci nu pentru neprihanirea noastra 

Iti aducem noi cererile noastre, ci 

pentru indurarile Tale cele mari. 

 

Daniel 9:22b 

Daniele, am venit acum sa-ti luminez 

mintea. 

 

Daniel 9:19 

Asculta, Doamne! Iarta, Doamne! Ia 

aminte, Doamne! Lucreaza si nu 

zabovi, din dragoste pentru Tine, 

Dumnezeul meu! Caci Numele Tau 

este chemat peste cetatea Ta si 

peste poporul Tau!" 

 

Daniel 9:20 

Pe cand inca vorbeam eu, ma 

rugam, imi marturiseam pacatul meu 

si pacatul poporului meu, Israel, si 

imi aduceam cererile inaintea 

Domnului Dumnezeului meu, pentru 

muntele cel sfant al Dumnezeului 

meu; 

 

Daniel 9:23 

Cand ai inceput tu sa te rogi, a iesit 

cuvantul, si eu vin sa ti-l vestesc; 

caci tu esti preaiubit si scump. Ia 

aminte, dar, la cuvantul acesta si 

intelege vedenia! 

 

Daniel 10:11 

"Daniele, om preaiubit si scump, fii 

cu luare aminte la cuvintele pe care ti 

le voi spune acum si stai in picioare 

in locul unde esti; caci acum sunt 

trimis la tine!" Dupa ce mi-a vorbit 

astfel, am stat in picioare tremurand. 

 

 

 



Daniel 10:19 

Apoi mi-a zis: "Nu te teme de nimic, 

om preaiubit! Pace tie! Fii tare si cu 

inima!" Si pe cand imi vorbea el, am 

prins iar puteri si am zis: "Vorbeste, 

domnul meu, caci m-ai intarit." 

 

Daniel 11:35 

Chiar si din cei intelepti, multi vor 

cadea, ca sa fie incercati, curatati si 

albiti, pana la vremea sfarsitului, caci 

sfarsitul nu va fi decat la vremea 

hotarata. 

 

Daniel 12:1c 

Dar in vremea aceea, poporul tau va 

fi mantuit, si anume oricine va fi gasit 

scris in carte. 

 

Daniel 12:13 

Iar tu, du-te, pana va veni sfarsitul; tu 

te vei odihni si te vei scula iarasi 

odata in partea ta de mostenire, la 

sfarsitul zilelor. 

 

Ezechiel 2:4 

Da, copiii acestia la care te trimit 

sunt nerusinati si cu inima impietrita. 

 

Ezechiel 1:12 

Fiecare mergea drept inainte, si 

anume incotro le mana duhul sa 

mearga, intr-acolo mergeau; iar in 

mersul lor nu se intorceau in nicio 

parte. 

 

Ezechiel 1:20 

Unde le mana duhul sa mearga, 

acolo mergeau, incotro voia duhul; si 

impreuna cu ele se ridicau si rotile, 

caci duhul fapturilor vii era in roti. 

 

Ezechiel 3:9b 

Nu te teme si nu te speria de ei, caci 

sunt o casa de indaratnici! 

 

Ezechiel 1:28 

Ca infatisarea curcubeului care sta in 

nor intr-o zi de ploaie, asa era si 

infatisarea acestei lumini 

stralucitoare care-l inconjura. Astfel 

era aratarea slavei Domnului. Cand 

am vazut-o, am cazut cu fata la 

pamant si am auzit glasul Unuia care 

vorbea. 

 

Ezechiel 8:3 

Duhul m-a rapit intre pamant si cer si 

m-a dus, in vedenii dumnezeiesti, 

 

Ezechiel 2:2 

Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a 

intrat duh in mine si m-a facut sa 

stau pe picioare; si am ascultat la 

Cel ce-mi vorbea. 

 

Ezechiel 2:3 

El mi-a zis: "Fiul omului, te trimit la 

copiii lui Israel, la aceste "popoare 

indaratnice" care s-au razvratit 

impotriva Mea; ei si parintii lor au 

pacatuit impotriva Mea, pana in ziua 

de azi. 

 

Ezechiel 2:5 

Fie ca vor asculta, fie ca nu vor 

asculta - caci sunt o casa de 

indaratnici - vor sti totusi ca in 

mijlocul lor este un proroc. 

 

Ezechiel 2:6 

Tu, fiu al omului, sa nu te temi de ei, 

nici sa nu te sperii de cuvintele lor; si 

macar ca ei sunt niste maracini si 

spini langa tine, si macar ca locuiesti 

impreuna cu niste scorpioni, totusi nu 

te teme de cuvintele lor si nu te 

inspaimanta de fetele lor, caci sunt o 

casa de indaratnici. 

 

Ezechiel 3:1 

El mi-a zis: "Fiul omului, mananca ce 

vei gasi inaintea ta, mananca sulul 

acesta si du-te de vorbeste casei lui 

Israel! 

 

Ezechiel 3:3 

El mi-a zis: "Fiul omului, hraneste-ti 

trupul si umple-ti maruntaiele cu sulul 

acesta pe care ti-l dau!" - L-am 

mancat, si in gura mea a fost dulce 

ca mierea. 

 

Ezechiel 3:11 

Du-te la prinsii de razboi, la copiii 

poporului tau: vorbeste-le si, fie ca 

vor asculta, fie ca nu vor asculta, sa 

le spui: "Asa vorbeste Domnul 

Dumnezeu!" 

 

Ezechiel 3:14 

Cand m-a rapit Duhul si m-a luat, 

mergeam amarat si manios, si mana 

Domnului apasa tare peste mine. 

 

Ezechiel 3:17 

"Fiul omului, te pun pazitor peste 

casa lui Israel. Cand vei auzi un 

cuvant care va iesi din gura Mea, sa-

i instiintezi din partea Mea! 

Ezechiel 3:19 

Dar daca vei instiinta pe cel rau, si el 

tot nu se va intoarce de la rautatea 

lui si de la calea cea rea, va muri prin 

nelegiuirea lui, dar tu iti vei mantui 

sufletul! 

 

Ezechiel 3:21 

Dar daca vei instiinta pe cel 

neprihanit sa nu pacatuiasca, si nu 

va pacatui, va trai, pentru ca a primit 

instiintarea, iar tu iti vei mantui 

sufletul! 

 

Ezechiel 3:22 

 Si mana Domnului a venit peste 

mine acolo si mi-a zis: "Scoala-te, 

du-te in vale, si acolo iti voi vorbi!" 

 

Ezechiel 3:23 

M-am sculat si m-am dus in vale; si 

iata ca slava Domnului s-a aratat 

acolo asa cum o vazusem la raul 

Chebar. Atunci am cazut cu fata la 

pamant. 

 

Ezechiel 3:24 

Duhul a intrat in mine si m-a facut sa 

stau pe picioare. Si Domnul mi-a 

vorbit si mi-a zis: "Du-te si inchide-te 

in casa! 

 

Ezechiel 3:27 

Dar cand iti voi vorbi, iti voi deschide 

gura ca sa le spui: "Asa vorbeste 

Domnul Dumnezeu: "Cine vrea sa 

asculte sa asculte; cine nu vrea, sa 

n-asculte!" Caci sunt o casa de 

indaratnici!" 

 

Ezechiel 7:8b 

te voi judeca dupa faptele tale si te 

voi pedepsi pentru toate minciunile 

tale. 

 

Ezechiel 7:19b 

Argintul sau aurul lor nu poate sa-i 

scape in ziua urgiei Domnului; nu 

poate nici sa le sature sufletul, nici 

sa le umple maruntaiele; 

 

Ezechiel 8:4 

 Si iata ca slava Dumnezeului lui 

Israel era acolo, asa cum o vazusem 

in vale. 

 

Ezechiel 12:6b 

caci vreau sa fii un semn pentru casa 

lui Israel. 



Ezechiel 8:12 

Si El mi-a zis: "Fiul omului, vezi ce 

fac in intuneric batranii casei lui 

Israel, fiecare in odaia lui plina de 

chipuri? Caci ei zic: "Nu ne vede 

Domnul; a parasit Domnul tara 

aceasta!" 

 

Ezechiel 9:4 

Domnul i-a zis: "Treci prin mijlocul 

cetatii, prin mijlocul Ierusalimului, si 

fa un semn pe fruntea oamenilor 

care suspina si gem din pricina 

tuturor uraciunilor care se savarsesc 

acolo. 

 

Ezechiel 11:2 

 Si Domnul mi-a zis: "Fiul omului, 

acestia sunt oamenii care fac planuri 

nelegiuite si dau sfaturi rele in 

cetatea aceasta! 

 

Ezechiel 11:13 

Eu am cazut cu fata la pamant si am 

strigat cu glas tare: "Ah! Doamne 

Dumnezeule, vrei sa nimicesti Tu si 

ce a mai ramas din Israel?" 

 

Ezechiel 11:17 

De aceea sa le spui: "Asa vorbeste 

Domnul Dumnezeu: "Va voi strange 

din mijlocul popoarelor, va voi aduna 

iarasi din tarile in care sunteti risipiti 

si va voi da tara lui Israel.” 

 

Ezechiel 11:19-20 

Le voi da o alta inima si voi pune un 

duh nou in voi. Voi lua din trupul lor 

inima de piatra si le voi da o inima de 

carne, ca sa urmeze poruncile Mele, 

sa pazeasca si sa implineasca legile 

Mele; si ei vor fi poporul Meu, iar Eu 

voi fi Dumnezeul lor. 

 

Ezechiel 12:2 

  Fiul omului, tu locuiesti in mijlocul 

unei case de indaratnici, care au ochi 

sa vada, si nu vad, urechi de auzit, si 

n-aud; caci sunt o casa de razvratiti. 

 

Ezechiel 12:11a 

Spune: "Eu sunt un semn pentru voi! 

 

Ezechiel 12:15 

 Atunci vor sti ca Eu sunt Domnul, 

cand ii voi imprastia printre neamuri 

si ii voi risipi in felurite tari. 

 

 

 

Ezechiel 12:16 

Dar voi lasa din ei vreo cativa 

oameni care vor scapa de sabie, de 

foamete si de ciuma ca sa 

istoriseasca toate uraciunile lor 

printre neamurile la care vor merge 

si sa stie ca Eu sunt Domnul. 

 

Ezechiel 12:18 

Fiul omului, iti vei manca painea 

tremurand si iti vei bea apa cu 

neliniste si groaza. 

 

Ezechiel 12:19b 

Ei isi vor manca painea cu neliniste 

si isi vor bea apa cu groaza; caci tara 

le va fi jefuita de tot ce are, din 

pricina silniciei tuturor celor ce o 

locuiesc. 

 

Ezechiel 12:23b 

"Voi face sa inceteze acest cuvant 

de batjocura si nu se va mai 

intrebuinta in Israel."  

 

Ezechiel 12:25 

Caci Eu, Domnul, voi vorbi; ce voi 

spune se va implini si nu va mai fi 

amanat; da, in zilele voastre, casa de 

indaratnici, voi rosti un cuvant si-l voi 

implini, zice Domnul Dumnezeu. 

 

Ezechiel 12:28 

 De aceea spune-le: "Asa vorbeste 

Domnul Dumnezeu: "Nu va mai fi 

zabava in implinirea cuvintelor Mele; 

ci cuvantul pe care-l voi rosti se va 

implini, zice Domnul Dumnezeu." 

 

Ezechiel 13:3 

Vai de prorocii fara minte care umbla 

dupa duhul lor si nu vad nimic! 

 

Ezechiel 13:7b 

Voi ziceti: "Asa vorbeste Domnul!", in 

timp ce Eu n-am vorbit. 

Ezechiel 13:6 

Vedeniile lor sunt inselatoare, si 

prorociile lor mincinoase. Ei zic: "Asa 

vorbeste Domnul!", macar ca 

Domnul nu i-a trimis; si fac pe 

oameni sa traga nadejde ca se va 

implini cuvantul lor. 

 

Ezechiel 13:17 

Iar tu, fiul omului, intoarce-ti privirile 

impotriva fiicelor poporului tau care 

prorocesc dupa gustul inimii lor si 

proroceste impotriva lor! 

 

Ezechiel 13:19 

Voi Ma necinstiti inaintea poporului 

Meu pentru cativa pumni de orz si 

cateva bucati de paine, ucigand niste 

suflete care n-ar trebui sa moara si 

facand sa traiasca niste suflete care 

n-ar trebui sa traiasca, inseland 

astfel pe poporul Meu care asculta 

minciunile voastre. 

 

Ezechiel 13:22 

Pentru ca intristati prin minciuni 

inima celui neprihanit, cand Eu 

insumi nu l-am intristat, si pentru ca 

intariti mainile celui rau ca sa-l 

impiedicati sa se lase de calea lui 

cea rea, fagaduindu-i viata – 

 

Ezechiel 14:3 

"Fiul omului, oamenii acestia isi 

poarta idolii in inima si isi pironesc 

privirile spre ceea ce i-a facut sa 

cada in nelegiuire! Sa Ma las Eu sa 

fiu intrebat de ei? 

 

Ezechiel 14:4-5 

Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: 

"Orice om din casa lui Israel care isi 

poarta idolii in inima si care isi 

pironeste privirile spre ceea ce l-a 

facut sa cada in nelegiuirea lui - daca 

va veni sa vorbeasca prorocului - Eu, 

Domnul, ii voi raspunde, in ciuda 

multimii idolilor lui, ca sa prind in 

chiar inima lor pe aceia din casa lui 

Israel care s-au departat de Mine din 

pricina tuturor idolilor." 

 

Ezechiel 14:23 

Ei va vor mangaia, cand le veti 

vedea purtarea si faptele, si veti 

cunoaste ca nu fara temei fac Eu tot 

ce fac impotriva Ierusalimului, zice 

Domnul Dumnezeu. 

 

 

Ezechiel 15:8 

Voi preface tara intr-un pustiu, pentru 

ca au fost necredinciosi, zice Domnul 

Dumnezeu. 

 

Ezechiel 16:8 

Cand am trecut Eu pe langa tine, M-

am uitat la tine si iata ca iti venise 

vremea, vremea dragostelor. Atunci 

am intins peste tine poala hainei 

Mele, ti-am acoperit goliciunea, ti-am 

jurat credinta, am facut legamant cu 

tine, zice Domnul Dumnezeu, si ai 

fost a Mea! 



Ezechiel 16:14 

Ti s-a dus vestea printre neamuri 

pentru frumusetea ta; caci era 

desavarsita de tot, datorita stralucirii 

cu care te impodobisem, zice 

Domnul Dumnezeu. 

 

Ezechiel 16:30a 

Ce slabiciune de inima ai avut, zice 

Domnul Dumnezeu, de ai facut toate 

aceste lucruri. 

 

Ezechiel 16:49b 

era ingamfata, traia in belsug si intr-o 

liniste nepasatoare, ea si fiicele ei, si 

nu sprijinea mana celui nenorocit si 

celui lipsit. 

 

Ezechiel 16:60 

Dar Imi voi aduce aminte de 

legamantul Meu facut cu tine in 

vremea tineretii tale si voi face cu 

tine un legamant vesnic. 

 

Ezechiel 16:62-63 

Voi face legamantul Meu cu tine, si 

vei sti ca Eu sunt Domnul, ca sa-ti 

aduci aminte de trecut si sa rosesti, 

si sa nu mai deschizi gura de rusine, 

cand iti voi ierta tot ce ai facut, zice 

Domnul Dumnezeu. 

 

Ezechiel 18:9 

care urmeaza legile Mele si pazeste 

poruncile Mele, lucrand cu 

credinciosie - omul acela este drept 

si va trai negresit, zice Domnul 

Dumnezeu. 

 

Ezechiel 18:20c 

Neprihanirea celui neprihanit va fi 

peste el, si rautatea celui rau va fi 

peste el. 

 

Ezechiel 18:21 

Dar daca cel rau se intoarce de la 

toate pacatele pe care le-a savarsit 

si pazeste toate legile Mele, si face 

ce este drept si placut, va trai 

negresit, nu va muri. 

 

Ezechiel 18:23 

Doresc Eu moartea pacatosului - 

zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc 

Eu mai degraba ca el sa se intoarca 

de pe caile lui si sa traiasca? 

 

Ezechiel 33:32c 

Ei iti asculta cuvintele, dar nu le 

implinesc deloc. 

Ezechiel 18:27 

Dar daca cel rau se intoarce de la 

rautatea lui si face ce este drept si 

bine, isi va pastra sufletul viu. 

 

Ezechiel 18:28 

Pentru ca isi deschide ochii si se 

abate de la toate faradelegile pe care 

le-a savarsit, va trai, si nu va muri. 

 

Ezechiel 18:31 

Lepadati de la voi toate faradelegile 

prin care ati pacatuit, faceti-va rost 

de o inima noua si un duh nou. 

Pentru ce vreti sa muriti, casa a lui 

Israel? 

 

Ezechiel 18:32 

Caci Eu nu doresc moartea celui ce 

moare, zice Domnul Dumnezeu. 

Intoarceti-va, dar, la Dumnezeu si 

veti trai." 

 

Ezechiel 21:26b 

Ce este plecat va fi inaltat, si ce este 

inaltat va fi plecat! 

 

Ezechiel 20:7 

"Lepadati fiecare uraciunile care va 

atrag privirile si nu va spurcati cu 

idolii Egiptului! Eu sunt Domnul 

Dumnezeul vostru!" 

 

Ezechiel 20:11 

Le-am dat legile Mele si le-am facut 

cunoscut poruncile Mele, pe care 

trebuie sa le implineasca omul ca sa 

traiasca prin ele. 

 

Ezechiel 20:18 

Atunci am zis fiilor lor in pustiu: "Nu 

va luati dupa randuielile parintilor 

vostri, nu tineti obiceiurile lor si nu va 

spurcati cu idolii lor! 

 

Ezeechiel 20:19 

Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; 

umblati intocmai dupa randuielile 

Mele, paziti poruncile Mele si 

impliniti-le. 

 

Ezechiel 20:20 

Sfintiti Sabatele Mele, caci ele sunt 

un semn intre Mine si voi, ca sa stiti 

ca Eu sunt Domnul Dumnezeul 

vostru!" 

 

Ezechiel 24:27b 

Vei fi un semn pentru ei, si vor sti ca 

Eu sunt Domnul." 

Ezechiel 20:32 

Nu veti vedea implinindu-se ce va 

inchipuiti cand ziceti: "Vrem sa fim ca 

neamurile, ca familiile celorlalte tari.. 

 

Ezechiel 20:38 

Voi deosebi dintre voi pe cei 

indaratnici si pe cei ce nu-Mi sunt 

credinciosi; ii voi scoate din tara in 

care sunt straini, dar nu vor merge 

iarasi in tara lui Israel. Si veti sti ca 

Eu sunt Domnul. 

 

Ezechiel 20:40 

Caci pe muntele Meu cel sfant, pe 

muntele cel inalt al lui Israel - zice 

Domnul Dumnezeu - acolo Imi va 

sluji toata casa lui Israel, toti cei ce 

vor fi in tara; acolo ii voi primi cu 

bunavointa, voi cere darurile voastre 

de mancare, cele dintai roade din 

darurile voastre si tot ce-Mi veti 

inchina. 

 

Ezechiel 22:9 

In tine sunt barfitori, ca sa verse 

sange; in tine se mananca jertfe 

idolesti pe munti; in mijlocul tau se 

fac desfranari. 

 

Ezechiel 20:41 

Va voi primi ca pe niste miresme cu 

miros placut, dupa ce va voi scoate 

din mijlocul popoarelor si va voi 

strange din tarile in care sunteti 

risipiti; si voi fi sfintit de voi inaintea 

neamurilor. 

 

Ezechiel 20:44 

Si veti sti ca Eu sunt Domnul, cand 

Ma voi purta cu voi avand in vedere 

Numele Meu si nicidecum dupa 

purtarea voastra rea, nici dupa 

faptele voastre stricate, casa lui 

Israel, zice Domnul Dumnezeu." 

 

Ezechiel 21:6-7 

Si tu, fiul omului, gemi! Cu rinichii 

zdrobiti si cu amaraciunea in suflet, 

gemi sub privirile lor! Si daca te vor 

intreba: "Pentru ce gemi?", sa 

raspunzi: "Pentru ca vine o veste"… 

Cand va veni, toate inimile se vor 

inspaimanta, toate mainile vor slabi, 

toate sufletele se vor mahni si toti 

genunchii se vor topi ca apa!… Iata 

ca vine, a sosit - zice Domnul 

Dumnezeu!" 

 

 



Ezechiel 22:26 

Preotii lui calca Legea Mea si Imi 

pangaresc lucrurile Mele sfinte, nu 

fac nicio deosebire intre ce este sfant 

si ce nu este sfant, nici nu invata pe 

oameni sa faca deosebire intre ce 

este necurat si ce este curat, isi 

intorc ochii de la Sabatele Mele, si 

sunt pangarit in mijlocul lor. 

 

Ezechiel 22:29 

Poporul din tara se deda la silnicie, 

fura, asupreste pe cel nenorocit si pe 

cel lipsit, calca in picioare pe strain 

impotriva oricarei dreptati! 

 

Ezechiel 22:30 

Caut printre ei un om care sa inalte 

un zid si sa stea in mijlocul sparturii 

inaintea Mea pentru tara, ca sa n-o 

nimicesc; dar nu gasesc niciunul! 

 

Ezechiel 24:16 

"Fiul omului, iata, iti voi rapi printr-o 

lovitura ce ti-e mai scump in ochi. 

Dar sa nu te jelesti, nici sa nu plangi 

si sa nu-ti curga lacrimile pentru ea. 

 

Ezechiel 24:25-26 

Tu insa, fiul omului, in ziua cand le 

voi rapi ceea ce face taria lor, 

bucuria si fala lor, ce le este scump 

ochilor si lucrul iubit de ei, pe fiii si 

fiicele lor, in ziua aceea, va veni un 

fugar la tine ca sa-ti dea de stire si 

sa auzi cu urechile tale. 

 

Ezechiel 28:2b 

"Pentru ca ti s-a ingamfat inima si ai 

zis: "Eu sunt Dumnezeu si sed pe 

scaunul de domnie al lui Dumnezeu 

in mijlocul marilor", macar ca nu esti 

decat om, si nu esti Dumnezeu, 

macar ca iti dai ifose ca si cand ai fi 

Dumnezeu. 

 

Ezechiel 28:25b 

Imi voi arata in ea sfintenia inaintea 

neamurilor, si vor locui in tara lor pe 

care am dat-o robului Meu Iacov. 

 

Ezechiel 28:26 

Vor locui linistiti in ea, vor zidi case si 

vor sadi vii; da, vor locui linistiti in ea, 

cand Imi voi implini judecatile 

impotriva tuturor celor ce-i inconjoara 

si-i dispretuiesc. Si vor sti ca Eu sunt 

Domnul Dumnezeul lor." 

 

 

Ezechiel 29:20 

Ca plata pentru slujba facuta 

impotriva Tirului ii dau tara Egiptului; 

caci pentru Mine s-au ostenit, zice 

Domnul Dumnezeu. 

 

Ezechiel 29:21 

In ziua aceea, voi da tarie casei lui 

Israel si-ti voi deschide gura vesela 

in mijlocul lor; si vor sti ca Eu sunt 

Domnul. 

 

Ezechiel 33:7b 

Tu trebuie sa asculti cuvantul care 

iese din gura Mea si sa-i instiintezi 

din partea Mea. 

 

Ezechiel 33:31 

Si vin cu gramada la tine, stau 

inaintea ta ca popor al Meu, asculta 

cuvintele tale, dar nu le implinesc, 

caci cu gura vorbesc dulce de tot, 

dar cu inima umbla tot dupa poftele 

lor. 

 

Ezechiel 33:33 

Cand se vor intampla insa aceste 

lucruri - si iata ca se intampla! - vor 

sti ca era un proroc in mijlocul lor. 

 

Exechiel 34:4 

Nu intariti pe cele slabe, nu vindecati 

pe cea bolnava, nu legati pe cea 

ranita; n-aduceti inapoi pe cea 

ratacita, nu cautati pe cea pierduta, 

ci le stapaniti cu asuprire si cu 

asprime! 

 

Ezechiel 34:6c 

oile Mele sunt risipite pe toata fata 

tarii si nimeni nu ingrijeste de ele, 

nici nu le cauta! 

 

Ezechiel 34:11 

Caci asa vorbeste Domnul 

Dumnezeu: "Iata, Ma voi ingriji Eu 

insumi de oile Mele si le voi cerceta! 

 

Ezechiel 34:15 

Eu insumi Imi voi paste oile, Eu le voi 

duce la odihna, zice Domnul 

Dumnezeu. 

 

Ezechiel 34:16 

Voi cauta pe cea pierduta, voi aduce 

inapoi pe cea ratacita, voi lega pe 

cea ranita si voi intari pe cea slaba. 

Dar voi pazi pe cele grase si pline de 

vlaga: vreau sa le pasc cum se cade. 

 

Ezechiel 34:17 

Si voi, oile Mele, asa vorbeste 

Domnul Dumnezeu: "Iata, voi judeca 

intre oaie si oaie, intre berbeci si tapi. 

 

Ezechiel 34:22 

voi veni in ajutorul oilor Mele, ca sa 

nu mai fie de jaf, si voi judeca intre 

oaie si oaie. 

 

Ezechiel 34:26 

Le voi face, pe ele si imprejurimile 

dealului Meu, o pricina de 

binecuvantare; le voi trimite ploaie la 

vreme, si aceasta va fi o ploaie 

binecuvantata! 

 

Ezechiel 34:29 

Le voi pune un rasad caruia i se va 

duce faima; nu vor mai fi mistuite de 

foame in tara si nu vor mai purta 

ocara neamurilor. 

 

Ezechiel 34:31 

Voi sunteti oile Mele, oile pasunii 

Mele, si Eu sunt Dumnezeul vostru, 

zice Domnul Dumnezeu. 

 

Ezechiel 35:11c 

si Ma voi face cunoscut in mijlocul 

lor, cand te voi judeca. 

 

Ezechiel 35:13 

V-ati falit astfel impotriva Mea prin 

vorbirile voastre si v-ati inmultit 

cuvintele impotriva Mea: am auzit!" 

 

Ezechiel 36:9 

Iata ca va voi fi binevoitor, Ma voi 

intoarce spre voi, si veti fi lucrati si 

semanati. 

 

Ezechiel 36:25 

Va voi stropi cu apa curata, si veti fi 

curatati; va voi curata de toate 

spurcaciunile voastre si de toti idolii 

vostri. 

 

Ezechiel 36:11 

Voi inmulti pe voi oamenii si vitele, 

care vor creste si se vor inmulti: voi 

face sa fiti locuiti ca si mai inainte si 

va voi face mai mult bine decat 

odinioara; si veti sti ca Eu sunt 

Domnul. 

 

Ezechiel 36:27 

 Voi pune Duhul Meu in voi si va voi 

face sa urmati poruncile Mele, si sa 

paziti, si sa impliniti legile Mele. 



Ezechiel 36:23 

 De aceea voi sfinti Numele Meu cel 

mare care a fost pangarit printre 

neamuri, pe care l-ati pangarit in 

mijlocul lor. Si neamurile vor 

cunoaste ca Eu sunt Domnul, zice 

Domnul Dumnezeu, cand voi fi sfintit 

in voi sub ochii lor. 

 

Ezechiel 36:26 

Va voi da o inima noua si voi pune in 

voi un duh nou; voi scoate din trupul 

vostru inima de piatra si va voi da o 

inima de carne. 

 

Ezechiel 36:29 

Va voi izbavi de toate necuratiile 

voastre. Voi chema graul si-l voi 

inmulti; nu voi mai trimite foametea 

peste voi. 

 

Ezechiel 36:30 

Voi inmulti rodul pomilor si venitul 

campului, ca sa nu mai purtati ocara 

foametei printre neamuri. 

 

Ezechiel 36:36 

Si neamurile care vor mai ramane in 

jurul vostru vor sti ca Eu, Domnul, 

am zidit din nou ce era surpat si am 

sadit ce era pustiit. Eu, Domnul, am 

vorbit si voi si face." 

 

Ezechiel 37:1 

Mana Domnului a venit peste mine si 

m-a luat in Duhul Domnului, si m-a 

pus in mijlocul unei vai pline de oase. 

 

Ezechiel 37:3 

 El mi-a zis: "Fiul omului, vor putea 

oare oasele acestea sa invie?" Eu 

am raspuns: "Doamne Dumnezeule, 

Tu stii lucrul acesta!" 

 

Ezechiel 37:6 

Va voi da vine, voi face sa creasca 

pe voi carne, va voi acoperi cu piele, 

voi pune un duh in voi, si veti invia. 

Si veti sti ca Eu sunt Domnul." 

 

Ezechiel 37:9 

El mi-a zis: "Proroceste si vorbeste 

duhului! Proroceste, fiul omului, si zi 

duhului: "Asa vorbeste Domnul 

Dumnezeu: "Duhule, vino din cele 

patru vanturi, sufla peste mortii 

acestia ca sa invie!" 

 

 

 

Ezechiel 37:10 

Am prorocit cum mi se poruncise. Si 

a intrat duhul in ei, si au inviat si au 

stat pe picioare: era o oaste mare, 

foarte mare la numar. 

 

Ezechiel 37:13 

Si veti sti ca Eu sunt Domnul, cand 

va voi deschide mormintele si va voi 

scoate din mormintele voastre, 

poporul Meu! 

 

Ezechiel 37:14 

 Voi pune Duhul Meu in voi, si veti 

trai; va voi aseza iarasi in tara 

voastra, si veti sti ca Eu, Domnul, am 

vorbit si am si facut, zice Domnul. 

 

Ezechiel 37:5 

"Iata ca voi face sa intre in voi un 

duh, si veti invia! 

 

Ezechiel 37:23b 

Ii voi scoate din toate abaterile cu 

care au pacatuit si-i voi curata; ei vor 

fi poporul Meu, si Eu voi fi 

Dumnezeul lor. 

 

Ezechiel 37:26 

Voi incheia cu ei un legamant de 

pace, care va fi un legamant vesnic 

cu ei; ii voi sadi si-i voi inmulti, si voi 

pune Locasul Meu cel Sfant in 

mijlocul lor pentru totdeauna. 

 

Ezechiel 37:28 

Si neamurile vor sti ca Eu sunt 

Domnul care sfinteste pe Israel, cand 

Locasul Meu cel Sfant va fi pentru 

totdeauna in mijlocul lor. 

 

Ezechiel 38:10 

Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "In 

ziua aceea, multe ganduri iti vor veni 

in minte si vei urzi planuri rele. 

 

Ezechiel 38:23 

Imi voi arata astfel marimea si 

sfintenia, Ma voi face cunoscut 

inaintea multimii neamurilor, si vor sti 

ca Eu sunt Domnul. 

 

Ezechiel 39:7 

Imi voi face cunoscut Numele Meu 

cel sfant in mijlocul poporului Meu, 

Israel, si nu-i voi mai lasa sa-Mi 

pangareasca Numele Meu cel sfant; 

ci vor sti neamurile ca Eu sunt 

Domnul, Sfantul lui Israel! 

 

Ezechiel 39:23 

Si neamurile vor cunoaste ca din 

pricina nelegiuirilor ei a fost dusa 

casa lui Israel in robie, din pricina 

faradelegilor ei savarsite de ea 

impotriva Mea; de aceea le-am 

ascuns fata Mea si i-am dat in 

mainile vrajmasilor lor, ca sa piara 

toti ucisi de sabie. 

 

Ezechiel 39:29 

si nu le voi mai ascunde fata Mea, 

caci voi turna Duhul Meu peste casa 

lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. 

 

Ezechiel 43:4 

Slava Domnului a intrat in Casa pe 

poarta dinspre rasarit. 

 

Ezechiel 43:27 

Dupa ce se vor implini aceste zile, de 

la ziua a opta inainte, preotii sa 

aduca pe altar arderile voastre de tot 

si jertfele voastre de multumire. Si va 

voi fi binevoitor, zice Domnul 

Dumnezeu. 

 

Ezechiel 44:8 

N-ati pazit ce trebuia pazit cu privire 

la lucrurile Mele cele sfinte, ci i-ati 

pus in locul vostru, ca sa faca slujba 

in Locasul Meu cel Sfant. 

 

Ezechiel 48:35c 

Si, din ziua aceea, numele cetatii va 

fi: "Domnul este aici!" 

 

Ezechiel 44:22 

Nu vor lua de nevasta nici o vaduva, 

nici o femeie lasata de barbat, ci vor 

lua numai fecioare din samanta casei 

lui Israel; totusi vor putea sa ia si pe 

vaduva unui preot. 

 

Ezechiel 44:23 

Vor invata pe poporul Meu sa 

deosebeasca ce este sfant de ce nu 

este sfant si vor arata deosebirea 

dintre ce este necurat si ce este 

curat. 

 

Ezechiel 44:24 

Vor judeca in neintelegeri si vor 

hotari dupa legile Mele. Vor pazi de 

asemenea legile si poruncile Mele, la 

toate sarbatorile Mele, si vor sfinti 

Sabatele Mele. 

 

 

 



Ezechiel 44:30 

Cele mai bune din cele dintai roade 

de orice fel si partea ridicata din 

toate darurile de mancare, pe care le 

veti aduce ca daruri ridicate, vor fi 

ale preotilor; veti da preotilor si parga 

fainii voastre, pentru ca 

binecuvantarea sa ramana peste 

casa voastra. 

 

Ezechiel 47:3 

Cand a inaintat omul acela spre 

rasarit, cu masura in mana, a 

masurat o mie de coti si m-a trecut 

prin apa; apa imi venea pana la 

glezne. 

 

Ezechiel 47:4 

A mai masurat iarasi o mie de coti si 

m-a pus sa trec prin apa, si apa imi 

venea pana la genunchi. A masurat 

iarasi o mie de coti si m-a trecut prin 

ea, si apa imi venea pana la solduri. 

 

Ezechiel 47:5 

A masurat iarasi o mie de coti, si 

atunci era un rau pe care nu-l 

puteam trece, caci apa era atat de 

adanca incat trebuia sa inot - un rau 

care nu se putea trece. 

 

Plangerile lui Ieremia 2:18 

Inima lor striga catre Domnul… Zid al 

fiicei Sionului, varsa zi si noapte 

siroaie de lacrimi! Nu-ti da niciun 

ragaz, si ochiul tau sa n-aiba odihna! 

 

Ezechiel 47:9 

Orice faptura vie care se misca va 

trai pretutindeni pe unde va curge 

raul si vor fi o multime de pesti; caci 

ori pe unde va ajunge apa aceasta, 

apele se vor face sanatoase, si 

pretutindeni pe unde va ajunge raul 

acesta, va fi viata. 

 

Ezechiel 47:12 

Dar langa raul acesta, pe malurile lui 

de amandoua partile, vor creste tot 

felul de pomi roditori. Frunza lor nu 

se va vesteji, si roadele lor nu se vor 

sfarsi; in fiecare luna vor face roade 

noi, pentru ca apele vor iesi din 

Sfantul Locas. Roadele lor vor sluji 

ca hrana, si frunzele lor, ca leac. 

 

Plangerile lui Ieremia 3:27 

Este bine pentru om sa poarte un jug 

in tineretea lui. 

 

Plangerile lui Ieremia 1:2 

Plange amarnic noaptea si-i curg 

lacrimi pe obraji. Niciunul din toti cei 

ce o iubeau n-o mangaie; toti 

prietenii ei au parasit-o si i s-au facut 

vrajmasi. 

 

Plangerile lui Ieremia 1:5b 

Caci Domnul l-a smerit din pricina 

multimii pacatelor lui; copiii lui au 

mers in robie inaintea asupritorului. 

 

Plangerile lui Ieremia 1:16 

De aceea plang, imi varsa lacrimi 

ochii, caci S-a departat de la mine 

Cel ce trebuia sa ma mangaie, Cel 

ce trebuia sa-mi invioreze viata; fiii 

mei sunt zdrobiti, caci vrajmasul a 

biruit. - 

 

Plangerile lui Ieremia 3:25 

Domnul este bun cu cine 

nadajduieste in El, cu sufletul care-L 

cauta. 

 

Plangerile lui Ieremia 2:19 

Scoala-te si gemi noaptea cand 

incep strajile! Varsa-ti inima ca niste 

apa inaintea Domnului! Ridica-ti 

mainile spre El pentru viata copiilor 

tai care mor de foame la toate 

colturile ulitelor! - 

 

Plangerile lui Ieremia 3:21-23 

Iata ce mai gandesc in inima mea si 

iata ce ma face sa mai trag nadejde: 

bunatatile Domnului nu s-au sfarsit, 

indurarile Lui nu sunt la capat, ci se 

innoiesc in fiecare dimineata. Si 

credinciosia Ta este atat de mare! – 

 

Plangerile lui Ieremia 3:24 

Domnul este partea mea de 

mostenire", zice sufletul meu; de 

aceea nadajduiesc in El. 

 

Plangerile lui Ieremia 3:26 

Bine este sa astepti in tacere ajutorul 

Domnului. 

 

Plangerile lui Ieremia 3:28-31 

Sa stea singur si sa taca, pentru ca 

Domnul i l-a pus pe grumaz; sa-si 

umple gura cu tarana si sa nu-si 

piarda nadejdea; sa dea obrazul 

celui ce-l loveste si sa se sature de 

ocari. Caci Domnul nu leapada 

pentru totdeauna. 

 

 

Plangerile lui Ieremia 3:32-33 

Ci, cand mahneste pe cineva, Se 

indura iarasi de el, dupa indurarea 

Lui cea mare: caci El nu necajeste 

cu placere, nici nu mahneste 

bucuros pe copiii oamenilor. 

 

Plangerile lui Ieremia 3:34-36 

Cand se calca in picioare toti prinsii 

de razboi ai unei tari, cand se calca 

dreptatea omeneasca in fata Celui 

Preainalt, cand este nedreptatit un 

om in pricina lui, nu vede Domnul? 

 

Plangerile lui Ieremia 3:37 

Cine a spus, si s-a intamplat ceva 

fara porunca Domnului? 

 

Plangerile lui Ieremia 3:38 

Nu iese din gura Celui Preainalt raul 

si binele? 

 

Plangerile lui Ieremia 3:39 

De ce sa se planga omul cat 

traieste? Fiecare sa se planga mai 

bine de pacatele lui! 

 

Plangerile lui Ieremia 3:40 

Sa luam seama la umbletele noastre, 

sa le cercetam si sa ne intoarcem la 

Domnul. 

 

Plangerile lui Ieremia 3:41-42 

Sa ne inaltam inimile cu mainile spre 

Dumnezeu din cer, zicand: Am 

pacatuit, am fost indaratnici, si nu 

ne-ai iertat! 

 

Plangerile lui Ieremia 3:49-50 

Mi se topeste ochiul in lacrimi, 

necurmat si fara ragaz, pana ce 

Domnul va privi din cer si va vedea. 

 

Plangerile lui Ieremia 3:55 

Dar am chemat Numele Tau, 

Doamne, din fundul gropii. 

 

Plangerile lui Ieremia 3:56 

Tu mi-ai auzit glasul: "Nu-Ti astupa 

urechea la suspinele si strigatele 

mele." 

 

Plangerile lui Ieremia 3:57 

In ziua cand Te-am chemat, Te-ai 

apropiat si ai zis: "Nu te teme!" 

 

Plangerile lui Ieremia 3:58 

Doamne, Tu ai aparat pricina 

sufletului meu, mi-ai rascumparat 

viata! 



Plangerile lui Ieremia 3:59 

Doamne, ai vazut apasarea mea: fa-

mi dreptate. 

 

Plangerile lui Ieremia 5:4 

Apa noastra o bem pe bani, si 

lemnele noastre trebuie sa le platim. 

 

Plangerile lui Ieremia 5:21-22 

Intoarce-ne la Tine, Doamne, si ne 

vom intoarce! Da-ne iarasi zile ca 

cele de odinioara! Sa ne fi lepadat 

Tu de tot oare si sa Te fi maniat Tu 

pe noi peste masura de mult? 

 

Ieremia 1:7 

Dar Domnul mi-a zis: "Nu zice: 

"Sunt un copil", caci te vei duce 

la toti aceia la care te voi trimite 

si vei spune tot ce-ti voi porunci. 

 

Ieremia 1:9 

Apoi Domnul Si-a intins mana si mi-a 

atins gura. Si Domnul mi-a zis: "Iata, 

pun cuvintele Mele in gura ta. 

 

Ieremia 1:10 

 Iata, astazi te pun peste neamuri si 

peste imparatii, ca sa smulgi si sa 

tai, sa darami si sa nimicesti, sa 

zidesti si sa sadesti." 

 

Ieremia 2:32b 

Dar poporul Meu M-a uitat de zile 

fara numar 

 

Ieremia 1:17 

Dar tu incinge-ti coapsele, scoala-te 

si spune-le tot ce-ti voi porunci. Nu 

tremura inaintea lor, ca nu cumva sa 

te fac sa tremuri inaintea lor. 

 

Ieremia 2:2 

"Asa vorbeste Domnul: "Mi-aduc 

aminte inca de dragostea pe care o 

aveai cand erai tanara, de iubirea ta, 

cand erai logodita, cand Ma urmai in 

pustiu, intr-un pamant nesemanat.” 

 

Ieremia 2:5 

Asa vorbeste Domnul: "Ce nelegiuire 

au gasit parintii vostri in Mine, de s-

au departat de Mine si au mers dupa 

nimicuri, si au ajuns ei insisi de 

nimic? 

 

Ieremia 8:7c 

dar poporul Meu nu cunoaste 

Legea Domnului! 

Ieremia 2:13 

Caci poporul Meu a savarsit un indoit 

pacat: M-au parasit pe Mine, Izvorul 

apelor vii, si si-au sapat puturi, puturi 

crapate care nu tin apa. 

 

Ieremia 2:27b 

Caci ei Imi intorc spatele si nu se uita 

la Mine. Dar cand sunt in nenorocire, 

zic: "Scoala-Te si scapa-ne!" 

 

Ieremia 2:37b 

caci Domnul leapada pe aceia in 

care te increzi, si nu vei izbuti cu ei. 

 

Ieremia 3:13 

Recunoaste-ti numai nelegiuirea, 

recunoaste ca ai fost necredincioasa 

Domnului Dumnezeului tau, ca ai 

alergat incoace si incolo la dumnezei 

straini, sub orice copac verde, si ca 

n-ai ascultat glasul Meu, zice 

Domnul. 

 

Ieremia 3:14 

Intoarceti-va, copii razvratiti, zice 

Domnul; caci Eu sunt Stapanul 

vostru, Eu va voi lua, pe unul dintr-o 

cetate, pe doi dintr-o familie, si va voi 

aduce inapoi in Sion. 

 

Ieremia 3:15 

Va voi da pastori dupa inima Mea, si 

va vor paste cu pricepere si cu 

intelepciune. 

 

Ieremia 6:10c 

Iata, cuvantul Domnului este o ocara 

pentru ei si nu le place de el. 

 

Ieremia 3:21 

Un vuiet se aude pe inaltimi: sunt 

plansetele si rugamintile de iertare 

ale copiilor lui Israel; caci si-au sucit 

calea si au uitat pe Domnul 

Dumnezeul lor. 

 

Ieremia 3:23 

In adevar, zadarnic se asteapta 

mantuire de la dealuri si de la 

multimea muntilor; in adevar, in 

Domnul Dumnezeul nostru este 

mantuirea lui Israel. 

 

Ieremia 4:1 

Israele, de te vei intoarce, daca te 

vei intoarce la Mine, zice Domnul, 

daca vei scoate uraciunile tale 

dinaintea Mea, nu vei mai rataci. 

 

Ieremia 4:2 

Daca vei jura: "Viu este Domnul!" cu 

adevar, cu neprihanire si cu dreptate, 

atunci neamurile vor fi binecuvantate 

in El si se vor fali cu El. 

 

Ieremia 4:4 

Taiati-va imprejur pentru Domnul, 

taiati-va imprejur inimile, oamenii lui 

Iuda si locuitori ai Ierusalimului, ca 

nu cumva sa izbucneasca mania 

Mea ca un foc si sa se aprinda fara 

sa se poata stinge, din pricina rautatii 

faptelor voastre! 

 

Ieremia 4:22 

"Caci poporul Meu este nebun, nu 

Ma cunoaste; sunt niste copii fara 

minte si lipsiti de pricepere; sunt 

mesteri sa faca raul, dar nu stiu sa 

faca binele." – 

 

Ieremia 5:1 

Cutreierati ulitele Ierusalimului, uitati-

va, intrebati si cautati in piete, daca 

se gaseste un om, daca este vreunul 

care sa infaptuiasca ce este drept, 

care sa se tina de adevar, si voi ierta 

Ierusalimul. 

 

Ieremia 5:24 

"Sa ne temem de Domnul 

Dumnezeul nostru care da ploaie la 

vreme, ploaie timpurie si tarzie si ne 

pastreaza saptamanile hotarate 

pentru seceris." 

 

Ieremia 5:25 

Din pricina nelegiuirilor voastre n-au 

loc aceste oranduiri, pacatele 

voastre va lipsesc de aceste 

bunatati. 

 

Ieremia 5:26 

Caci in poporul Meu sunt oameni rai; 

ei pandesc ca pasararul care intinde 

laturi, intind curse si prind oameni. 

 

Ieremia 5:28 

Se ingrasa, lucesc de grasime; intrec 

orice masura in rau, nu apara 

pricina, pricina orfanului, ca sa le 

mearga bine, nu fac dreptate celor 

lipsiti. 

 

Ieremia 6:28 

Toti sunt niste razvratiti, niste 

barfitori, arama si fier, toti sunt niste 

stricati. 

 



Ieremia 5:30-31 

Grozave lucruri, uracioase lucruri se 

fac in tara. Prorocii prorocesc 

neadevaruri, preotii stapanesc cu 

ajutorul lor, si poporului Meu ii plac 

aceste lucruri. Dar ce veti face la 

urma?" 

 

Ieremia 6:13 

Caci de la cel mai mic pana la cel 

mai mare, toti sunt lacomi de castig; 

de la proroc pana la preot, toti insala. 

 

Ieremia 6:16 

Asa vorbeste Domnul: "Stati in 

drumuri, uitati-va si intrebati care 

sunt cararile cele vechi, care este 

calea cea buna: umblati pe ea, si veti 

gasi odihna pentru sufletele voastre!" 

Dar ei raspund: "Nu vrem sa umblam 

pe ele!" 

 

Ieremia 6:19 

Asculta si tu, pamantule! Iata, voi 

aduce peste poporul acesta o 

nenorocire care va fi rodul gandurilor 

lui; caci n-au luat aminte la cuvintele 

Mele si au nesocotit Legea Mea. 

 

Ieremia 6:26 

Fiica poporului meu, acopera-te cu 

un sac si tavaleste-te in cenusa, 

jeleste-te ca dupa singurul tau fiu, 

varsa lacrimi, lacrimi amare! Caci pe 

neasteptate vine pustiitorul peste noi.  

 

Ieremia 6:27 

Te pusesem de paza peste poporul 

Meu ca o cetatuie, ca sa le cunosti si 

sa le cercetezi calea. 

 

Ieremia 7:24 

Dar ei n-au ascultat si n-au luat 

aminte, ci au urmat sfaturile si 

pornirile inimii lor rele, au dat inapoi 

si n-au mers inainte. 

 

Ieremia 7:5-7 

Caci numai daca va veti indrepta 

caile si faptele, daca veti infaptui 

dreptatea unii fata de altii, daca nu 

veti asupri pe strain, pe orfan si pe 

vaduva, daca nu veti varsa sange 

nevinovat in locul acesta si daca nu 

veti merge dupa alti dumnezei, spre 

nenorocirea voastra, numai asa va 

voi lasa sa locuiti in locul acesta, in 

tara pe care am dat-o parintilor 

vostri, din vesnicie in vesnicie. 

 

Ieremia 7:28 

"Acesta este poporul care n-asculta 

glasul Domnului Dumnezeului sau si 

care nu vrea sa ia invatatura; s-a dus 

adevarul, a fugit din gura lor." - 

 

Ieremia 8:14b 

Caci Domnul Dumnezeul nostru ne 

sorteste la moarte, ne da sa bem 

ape otravite, pentru ca am pacatuit 

impotriva Domnului. 

 

Ieremia 9:1 

 O! de mi-ar fi capul plin cu apa, de 

mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, as 

plange zi si noapte pe mortii fiicei 

poporului meu! 

 

Ieremia 9:3 

 Au limba intinsa ca un arc si arunca 

minciuna; si nu prin adevar sunt ei 

puternici in tara; caci merg din 

rautate in rautate, si nu Ma cunosc, 

zice Domnul. 

 

Ieremia 9:4 

Fiecare sa se pazeasca de prietenul 

lui si sa nu se increada in niciunul din 

fratii sai; caci orice frate cauta sa 

insele si orice prieten umbla cu 

barfe. 

 

Ieremia 9:5 

Se trag pe sfoara unii pe altii si nu 

spun adevarul; isi deprind limba sa 

minta si se trudesc sa faca rau. 

Ieremia 9:6 

Locuinta ta este in mijlocul 

fatarniciei, si, de fatarnici ce sunt, nu 

vor sa Ma cunoasca - zice Domnul. 

 

Ieremia 9:8 

Limba lor este o sageata ucigatoare, 

nu spun decat minciuni; cu gura 

vorbesc aproapelui lor de pace, si in 

fundul inimii ii intind curse. 

 

Ieremia 9:20 

Ascultati, femeilor, cuvantul 

Domnului si sa prinda urechea 

voastra ce spune gura Lui! Invatati 

pe copiii vostri cantece de jale, 

invatati-va plangeri unele pe altele! 

 

Ieremia 9:21 

Caci moartea s-a suit pe ferestrele 

noastre, a patruns in casele noastre 

imparatesti, a nimicit pe copii pe 

ulita, si pe tineri, in piete. 

 

Ieremia 9:23 

Asa vorbeste Domnul: "Inteleptul sa 

nu se laude cu intelepciunea lui, cel 

tare sa nu se laude cu taria lui, 

bogatul sa nu se laude cu bogatia lui. 

 

Ieremia 10:6 

 Niciunul nu este ca Tine, Doamne! 

Mare esti Tu si mare este Numele 

Tau prin puterea Ta. 

 

Ieremia 10:7 

Cine sa nu se teama de Tine, 

Imparate al neamurilor? Tie se 

cuvine teama; caci intre toti inteleptii 

neamurilor si in toate imparatiile lor, 

niciunul nu este ca Tine. 

 

Ieremia 10:16 

Dar Cel ce este partea lui Iacov nu 

este ca ei; caci El a intocmit totul, si 

Israel este semintia mostenirii Lui: 

Domnul ostirilor este numele Lui. 

 

Ieremia 10:23 

Stiu, Doamne, ca soarta omului nu 

este in puterea lui; nici nu sta in 

puterea omului, cand umbla sa-si 

indrepte pasii spre tinta. 

 

Ieremia 11:4c 

Ascultati glasul Meu si faceti tot ce 

va voi porunci; si veti fi poporul Meu, 

iar Eu voi fi Dumnezeul vostru; 

 

Ieremia 11:20 

O, Doamne Dumnezeul ostirilor, Tu 

care esti un judecator drept, care 

cercetezi rinichii si inimile 

 

Ieremia 11:7c-8 

i-am instiintat in toate diminetile, 

zicand: "Ascultati glasul Meu!" Dar ei 

n-au ascultat, n-au luat aminte, ci au 

urmat fiecare pornirile inimii lor rele. 

De aceea am implinit asupra lor 

toate cuvintele legamantului acestuia 

pe care le poruncisem sa-l 

pazeasca, si pe care nu l-au pazit." 

 

Ieremia 12:1 

Tu esti prea drept, Doamne, ca sa 

ma cert cu Tine; vreau totusi sa Te 

intreb asupra oranduirilor Tale. 

Pentru ce propaseste calea celor rai, 

si toti miseii traiesc in pace? 

 

 

 

 



Ieremia 12:3a 

Totusi, Tu, Doamne, ma cunosti, ma 

vezi, imi cercetezi inima si vezi ca 

este cu Tine. 

 

Ieremia 13:17 

Iar daca nu vreti sa ascultati, voi 

plange in ascuns pentru mandria 

voastra; mi se vor topi ochii in 

lacrimi, pentru ca turma Domnului va 

fi dusa in robie. 

 

Ieremia 13:25 

Iata-ti soarta, partea pe care ti-o 

masor, zice Domnul, pentru ca M-ai 

uitat si ti-ai pus increderea in 

minciuna. 

 

Ieremia 13:27c 

Nu vrei sa te cureti? Cat vei mai 

zabovi? 

 

Ieremia 14:7b-8a 

lucreaza pentru Numele Tau, 

Doamne! Caci abaterile noastre sunt 

multe, am pacatuit impotriva Ta. Tu, 

care esti nadejdea lui Israel, 

Mantuitorul lui la vreme de nevoie. 

 

Ieremia 14:9b 

Si totusi Tu esti in mijlocul nostru, 

Doamne, si Numele Tau este chemat 

peste noi. De aceea nu ne parasi! - 

 

Ieremia 14:22c 

Noi nadajduim in Tine, caci Tu ai 

facut toate aceste lucruri! - 

 

Ieremia 14:17 

Spune-le lucrul acesta: "Imi varsa 

lacrimi ochii zi si noapte si nu se 

opresc. Caci fecioara, fiica poporului 

meu, este greu lovita cu o rana 

foarte usturatoare. 

 

Ieremia 15:11 

Domnul a raspuns: "Da, vei avea un 

viitor fericit; da, voi sili pe vrajmas sa 

te roage la vreme de nenorocire si la 

vreme de necaz! 

 

Ieremia 15:16 

Cand am primit cuvintele Tale, le-am 

inghitit; cuvintele Tale au fost bucuria 

si veselia inimii mele, caci dupa 

Numele Tau sunt numit, Doamne 

Dumnezeul ostirilor! 

 

 

 

Ieremia 15:17 

N-am sezut in adunarea celor ce 

petrec, ca sa ma inveselesc cu ei: de 

frica puterii Tale, am stat singur la o 

parte, caci ma umplusem de manie. 

 

Ieremia 15:19 

Daca te vei lipi iarasi de Mine, iti voi 

raspunde iarasi, si vei sta inaintea 

Mea; daca vei desparti ce este de 

pret de ce este fara pret, vei fi ca 

gura Mea. Ei sa se intoarca la tine, 

nu tu sa te intorci la ei! 

 

Ieremia 15:20 

Te voi face pentru poporul acesta ca 

un zid tare de arama; ei se vor razboi 

cu tine, dar nu te vor birui; caci Eu 

voi fi cu tine ca sa te scap si sa te 

izbavesc, zice Domnul. 

 

Ieremia 15:21 

Te voi izbavi din mana celor rai si te 

voi scapa din mana asupritorilor. 

Ieremia 16:12 

Si voi ati facut si mai rau decat 

parintii vostri; caci iata ca fiecare 

umblati dupa pornirile inimii voastre 

rele si nu M-ascultati. 

 

Ieremia 16:19a 

Doamne, taria, cetatuia si scaparea 

mea in ziua necazului! 

 

Ieremia 17:18a 

Prigonitorii mei sa fie acoperiti de 

rusine, dar sa nu fiu rusinat eu; sa 

tremure ei, dar sa nu tremur eu!  

 

Ieremia 17:8 

Caci el este ca un pom sadit langa 

ape care-si intinde radacinile spre 

rau; nu se teme de caldura cand 

vine, si frunzisul lui ramane verde; in 

anul secetei nu se teme si nu 

inceteaza sa aduca rod. 

 

Ieremia 17:9 

Inima este nespus de inselatoare si 

de deznadajduit de rea; cine poate s-

o cunoasca? 

 

Ieremia 17:10 

Eu, Domnul, cercetez inima si incerc 

rinichii, ca sa rasplatesc fiecaruia 

dupa purtarea lui, dupa rodul faptelor 

lui. 

 

 

 

Ieremia 17:13 

Doamne, nadejdea lui Israel! Toti cei 

ce Te parasesc vor fi acoperiti de 

rusine. - "Cei ce se abat de la Mine 

vor fi scrisi pe pamant, caci parasesc 

pe Domnul, Izvorul de apa vie." – 

 

Ieremia 17:14 

Vindeca-ma Tu, Doamne, si voi fi 

vindecat; mantuieste-ma Tu, si voi fi 

mantuit; caci Tu esti slava mea! 

 

Ieremia 17:16c 

stii; si ce a iesit din buzele mele este 

descoperit inaintea Ta. 

 

Ieremia 17:17b 

caci Tu esti scaparea mea in ziua 

nenorocirii! 

 

Ieremia 18:15 

Totusi poporul Meu M-a uitat si 

aduce tamaie idolilor; s-a abatut din 

caile lui, a parasit vechile carari si a 

apucat pe carari si drumuri nebatute, 

 

Ieremia 18:18 

 Atunci ei au zis: "Veniti sa urzim rele 

impotriva lui Ieremia! Caci doar nu va 

pieri Legea din lipsa de preoti, nici 

sfatul din lipsa de intelepti, nici 

cuvantul din lipsa de proroci. Haidem 

sa-l ucidem cu vorba si sa nu luam 

seama la toate vorbirile lui!" – 

 

Ieremia 19:3c 

"Iata, voi aduce peste locul acesta o 

nenorocire care va face sa tiuie 

urechile oricui va auzi vorbindu-se de 

ea. 

 

Ieremia 20:7 

M-ai induplecat, Doamne, si m-am 

lasat induplecat; ai fost mai tare 

decat mine si m-ai biruit! In fiecare zi 

sunt o pricina de ras, toata lumea isi 

bate joc de mine. 

 

Ieremia 20:8 

Caci, ori de cate ori vorbesc, trebuie 

sa strig: "Silnicie si apasare!", asa 

incat cuvantul Domnului imi aduce 

numai ocara si batjocura toata ziua. 

 

Ieremia 20:9 

Daca zic: "Nu voi mai pomeni de El 

si nu voi mai vorbi in Numele Lui!", 

iata ca in inima mea este ca un foc 

mistuitor inchis in oasele mele. Caut 

sa-l opresc, dar nu pot. 



Ieremia 20:10 

Caci aud vorbele rele ale multora, 

spaima care domneste imprejur. - 

"Invinuiti-l", striga ei; "haidem sa-l 

invinuim!" Toti cei ce traiau in pace 

cu mine pandesc sa vada daca ma 

clatin si zic: "Poate ca se va lasa 

prins, vom pune mana pe el si ne 

vom razbuna pe el!" 

 

Ieremia 20:11 

Dar Domnul este cu mine ca un 

viteaz puternic; de aceea, prigonitorii 

mei se vor poticni si nu vor birui. Se 

vor umple de rusine ca n-au lucrat cu 

chibzuinta: de o vesnica rusine care 

nu se va uita! 

 

Ieremia 20:12 

 Si acum, Doamne Dumnezeul 

ostirilor care incerci pe cel neprihanit, 

care patrunzi rinichii si inimile….Caci 

Tie imi incredintez pricina. – 

 

Ieremia 20:13 

Cantati Domnului, laudati pe 

Domnul! Caci El izbaveste sufletul 

celui nenorocit din mana celor rai. – 

 

Ieremia 21:5 

Apoi Eu insumi voi lupta impotriva 

voastra cu mana intinsa si cu brat 

tare, cu manie, urgie si mare 

suparare. 

 

Ieremia 21:8 

Iar poporului acestuia sa-i spui: "Asa 

vorbeste Domnul: "Iata ca va pun 

inainte calea vietii si calea mortii. 

 

Ieremia 21:12 

Asa vorbeste Domnul: "Faceti 

dreptate dis-de-dimineata si scoateti 

pe cel asuprit din mainile 

asupritorului, ca sa nu izbucneasca 

mania Mea ca un foc si sa se 

aprinda fara sa se poata stinge, din 

pricina rautatii faptelor voastre! 

 

Ieremia 22:3 

Asa vorbeste Domnul: "Faceti 

dreptate si judecata; scoateti pe cel 

asuprit din mainile asupritorului; nu 

chinuiti pe strain, pe orfan si pe 

vaduva; nu apasati si nu varsati 

sange nevinovat in locul acesta! 

 

Ieremia 31:25 

Caci voi racori sufletul insetat si voi 

satura orice suflet lihnit de foame. 

Ieremia 22:13 

Vai de cel ce isi zideste casa cu 

nedreptate, si odaile, cu nelegiuire; 

care pune pe aproapele sau sa 

lucreze degeaba, fara sa-i dea plata; 

 

Ieremia 22:15c 

Si totusi el facea dreptate si judecata 

si era fericit! 

 

Ieremia 22:16 

Judeca pricina saracului si a celui 

lipsit si era fericit. Nu inseamna lucrul 

acesta a Ma cunoaste? - zice 

Domnul. 

 

Ieremia 22:29 

Tara, tara, tara, asculta glasul 

Domnului! 

 

Ieremia 23:5b 

El va imparati, va lucra cu 

intelepciune si va face dreptate si 

judecata in tara. 

 

Ieremia 23:9 

Inima imi este zdrobita in mine, toate 

oasele imi tremura; sunt ca un om 

beat, ca un om ametit de vin, din 

pricina Domnului si din pricina 

sfintelor Lui cuvinte. 

 

Ieremia 23:16 

Asa vorbeste Domnul ostirilor: "N-

ascultati cuvintele prorocilor care va 

prorocesc! Ei va leagana in inchipuiri 

zadarnice; spun vedenii iesite din 

inima lor, nu ce vine din gura 

Domnului. 

 

Ieremia 23:22 

Daca ar fi fost de fata la sfatul Meu, 

ar fi trebuit sa spuna cuvintele Mele 

poporului Meu si sa-i intoarca de la 

calea lor rea, de la rautatea faptelor 

lor! 

 

Ieremia 23:23 

Sunt Eu numai un Dumnezeu de 

aproape, zice Domnul, si nu sunt Eu 

si un Dumnezeu de departe? 

 

Ieremia 23:24 

Poate cineva sa stea intr-un loc 

ascuns fara sa-l vad Eu? - zice 

Domnul. Nu umplu Eu cerurile si 

pamantul? - zice Domnul. 

 

 

 

Ieremia 23:28 

Prorocul care a avut un vis sa 

istoriseasca visul acesta, si cine a 

auzit cuvantul Meu sa spuna 

intocmai cuvantul Meu! Pentru ce sa 

amesteci paiele cu graul? - zice 

Domnul. 

 

Ieremia 23:29 

Nu este cuvantul Meu ca un foc, zice 

Domnul, si ca un ciocan care 

sfarama stanca? 

 

Ieremia 23:30 

De aceea, iata, zice Domnul, am 

necaz pe prorocii care isi ascund 

unul altuia cuvintele Mele. 

 

Ieremia 24:5 

Cum deosebesti tu aceste smochine 

bune, asa voi deosebi Eu, ca sa le 

dau indurare, pe prinsii de razboi ai 

lui Iuda, pe care i-am trimis din locul 

acesta in tara haldeilor; 

 

Ieremia 24:6 

ii voi privi cu un ochi binevoitor si-i 

voi aduce inapoi in tara aceasta: ii 

voi aseza si nu-i voi mai nimici, ii voi 

sadi si nu-i voi mai smulge. 

 

Ieremia 24:7 

Le voi da o inima ca sa inteleaga ca 

Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul 

Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, 

daca se vor intoarce la Mine cu toata 

inima lor. 

 

Ieremia 26:15b 

caci Domnul m-a trimis in adevar la 

voi sa rostesc in auzul vostru toate 

aceste cuvinte! 

 

Ieremia 25:6 

nu va duceti dupa alti dumnezei ca 

sa le slujiti si sa va inchinati inaintea 

lor, nu Ma maniati prin lucrarea 

mainilor voastre, si nu va voi face 

niciun rau! 

 

Ieremia 27:5 

Eu am facut pamantul, pe oameni si 

dobitoacele care sunt pe pamant cu 

puterea Mea cea mare si cu bratul 

Meu intins si dau pamantul cui Imi 

place. 

 

Ieremia 30:22 

Voi veti fi poporul Meu, si Eu voi fi 

Dumnezeul vostru. 



Ieremia 28:9 

Dar, daca un proroc proroceste 

pacea, numai dupa implinirea celor 

ce proroceste se va cunoaste ca 

este cu adevarat trimis de Domnul. 

 

Ieremia 29:5-6 

Ziditi case si locuiti-le; saditi gradini 

si mancati din roadele lor! Luati-va 

neveste si faceti fii si fiice; insurati-va 

fiii si maritati-va fetele, sa faca fii si 

fiice, ca sa va inmultiti acolo unde 

sunteti si sa nu va imputinati. 

 

Ieremia 30:7b 

Este o vreme de necaz pentru Iacov; 

dar Iacov va fi izbavit din ea. 

 

Ieremia 30:10 

De aceea, nu te teme, robul Meu 

Iacov, zice Domnul; si nu te speria, 

Israele! Caci te voi izbavi din tara 

cea departata si iti voi izbavi 

samanta din tara in care este roaba; 

Iacov se va intoarce iarasi, va avea 

odihna si liniste; si nu-l va mai 

tulbura nimeni. 

 

Ieremia 30:11 

Caci Eu sunt cu tine, zice Domnul, 

ca sa te izbavesc; voi nimici pe toate 

neamurile printre care te-am risipit, 

dar pe tine nu te voi nimici; te voi 

pedepsi cu dreptate, nu pot sa te las 

nepedepsit. 

 

Ieremia 30:17a 

Dar te voi vindeca si iti voi lega 

ranile, zice Domnul.  

 

Ieremia 31:11 

Caci Domnul rascumpara pe Iacov 

si-l izbaveste din mana unuia mai 

tare decat el. 

 

Ieremia 30:18 

Asa vorbeste Domnul: "Iata, aduc 

inapoi pe prinsii de razboi ai 

corturilor lui Iacov si Mi-e mila de 

locasurile lui; cetatea va fi zidita 

iarasi pe dealurile ei, si casa 

imparateasca va fi locuita iarasi cum 

era.” 

 

Ieremia 30:19 

Din mijlocul lor se vor inalta multumiri 

si strigate de bucurie; ii voi inmulti, si 

nu se vor imputina; ii voi cinsti, si nu 

vor fi dispretuiti. 

 

Ieremia 30:20 

Fiii lui vor fi ca altadata, adunarea lui 

va ramane inaintea Mea si voi 

pedepsi pe toti asupritorii lui. 

 

Ieremia 31:1b 

Eu voi fi Dumnezeul tuturor 

semintiilor lui Israel, si ei vor fi 

poporul Meu. 

 

Ieremia 31:7c 

Inaltati-va glasurile, cantati laude si 

ziceti: "Doamne, izbaveste pe 

poporul Tau, pe ramasita lui Israel! 

 

Ieremia 31:9 

Plangand vin, si ii duc in mijlocul 

rugaciunilor lor; ii duc la rauri de apa 

pe un drum neted pe care nu se 

poticnesc. Caci Eu sunt Tatal lui 

Israel, si Efraim este intaiul Meu 

nascut. 

 

Ieremia 31:12 

Ei vor veni si vor chiui de bucurie pe 

inaltimile Sionului; vor alerga la 

bunatatile Domnului, la grau, la must, 

la untdelemn, la oi si boi; sufletul le 

va fi ca o gradina bine udata si nu 

vor mai tanji. 

 

Ieremia 31:20b 

Caci, cand vorbesc de el, Imi aduc 

aminte cu gingasie de el, de aceea 

Imi arde inima in Mine pentru el si voi 

avea mila negresit de el, zice 

Domnul. – 

 

Ieremia 31:22b 

Caci Domnul face un lucru nou pe 

pamant: femeia va peti pe barbat. 

 

Ieremia 31:23 

Asa vorbeste Domnul ostirilor, 

Dumnezeul lui Israel: "Iata ce se va 

zice iarasi in tara lui Iuda si in cetatile 

sale, cand voi aduce inapoi pe prinsii 

lor de razboi: "Domnul sa te 

binecuvanteze, locas al neprihanirii, 

munte sfant! 

 

Ieremia 31:27 

Iata, vin zile, zice Domnul, cand voi 

insamanta casa lui Israel si casa lui 

Iuda cu o samanta de oameni si o 

samanta de dobitoace. 

 

Ieremia 32:8c 

Am cunoscut ca era cuvantul 

Domnului. 

Ieremia 31:28 

Si cum am vegheat asupra lor ca sa-i 

smulg, sa-i tai, sa-i daram, sa-i 

nimicesc si sa le fac rau, tot asa voi 

veghea asupra lor ca sa-i zidesc si 

sa-i sadesc, zice Domnul. 

 

Ieremia 31:33b 

Voi pune Legea Mea inauntrul lor, o 

voi scrie in inima lor; si Eu voi fi 

Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul 

Meu. 

 

Ieremia 31:34b 

"Cunoaste pe Domnul!", ci toti Ma 

vor cunoaste, de la cel mai mic pana 

la cel mai mare, zice Domnul; caci le 

voi ierta nelegiuirea si nu-Mi voi mai 

aduce aminte de pacatul lor." 

 

Ieremia 31:38a 

Iata, vin zile, zice Domnul, cand 

cetatea va fi zidita iarasi in cinstea 

Domnului, 

 

Ieremia 32:15b 

Caci asa vorbeste Domnul ostirilor, 

Dumnezeul lui Israel: "Iarasi se vor 

mai cumpara case, ogoare si vii in 

tara aceasta. 

 

Ieremia 32:17 

Ah! Doamne Dumnezeule, iata, Tu ai 

facut cerurile si pamantul cu puterea 

Ta cea mare si cu bratul Tau intins: 

nimic nu este de mirat din partea Ta! 

 

Ieremia 32:27 

"Iata, Eu sunt Domnul Dumnezeul 

oricarei fapturi. Este ceva de mirat 

din partea Mea?" 

 

Ieremia 32:19 

Tu esti mare la sfat si puternic la 

fapta, Tu ai ochii deschisi asupra 

tuturor cailor copiilor oamenilor ca sa 

dai fiecaruia dupa caile lui, dupa 

rodul faptelor lui. 

 

Ieremia 32:21 

 Ai scos din tara Egiptului pe poporul 

tau, Israel, cu minuni si semne mari, 

cu mana tare si cu brat intins, si cu o 

mare groaza. 

 

Ieremia 32:24c 

Ce ai spus Tu s-a intamplat: Tu insuti 

vezi! 

 

 



Ieremia 32:38-39 

Ei vor fi poporul Meu, si Eu voi fi 

Dumnezeul lor. Le voi da o inima si o 

cale, ca sa se teama de Mine 

totdeauna, spre fericirea lor si a 

copiilor lor dupa ei. 

 

Ieremia 32:40 

Voi incheia cu ei un legamant vesnic 

ca nu Ma voi mai intoarce de la ei, ci 

le voi face bine si le voi pune in inima 

frica de Mine, ca sa nu se departeze 

de Mine.. 

 

Ieremia 32:42 

Caci asa vorbeste Domnul: "Dupa 

cum am adus peste poporul aceasta 

toate aceste mari nenorociri, tot asa 

voi aduce peste ei tot binele pe care 

li-l fagaduiesc. 

 

Ieremia 33:2 

Asa vorbeste Domnul care face 

aceste lucruri, Domnul care le 

urzeste si le infaptuieste, El, al carui 

nume este Domnul. 

 

Ieremia 33:6 

Iata, ii voi da vindecare si sanatate, ii 

voi vindeca si le voi deschide un 

izvor bogat in pace si credinciosie. 

 

Ieremia 33:7 

Voi aduce inapoi pe prinsii de razboi 

ai lui Iuda si pe prinsii de razboi ai lui 

Israel si-i voi aseza iarasi ca 

odinioara. 

 

Ieremia 33:9 

Cetatea aceasta va fi pentru Mine o 

pricina de lauda si de slava printre 

toate neamurile pamantului. Ele vor 

afla tot binele pe care li-l voi face, vor 

ramane mirate si uimite de toata 

fericirea si de toata propasirea pe 

care le-o voi da. 

 

Ieremia 33:11 

strigatele de bucurie si strigatele de 

veselie, cantecele mirelui si 

cantecele miresei, glasul celor ce zic: 

"Laudati pe Domnul ostirilor, caci 

Domnul este bun, caci in veac tine 

indurarea Lui!", glasul celor ce aduc 

jertfe de multumire in Casa 

Domnului. Caci voi aduce inapoi pe 

prinsii de razboi ai tarii si ii voi aseza 

iarasi ca odinioara, zice Domnul. 

 

 

Ieremia 33:15b 

Odrasla neprihanita care va infaptui 

dreptatea si judecata in tara. 

 

Ieremia 33:16 

 In zilele acelea, Iuda va fi mantuit, si 

Ierusalimul va locui in liniste. Si iata 

cum Il vor numi: "Domnul, 

Neprihanirea noastra. 

 

Ieremia 33:18 

Nici preotii si levitii nu vor fi lipsiti 

niciodata inaintea Mea de urmasi 

care sa aduca arderi de tot, sa arda 

tamaie impreuna cu darurile de 

mancare si sa aduca jertfe in toate 

zilele! 

 

Ieremia 33:22 

Ca ostirea cerurilor care nu se poate 

numara si ca nisipul marii care nu se 

poate masura, asa voi inmulti 

samanta robului Meu David si pe 

levitii care-Mi slujesc. 

 

Ieremia 34:15 

Voi v-ati intors astazi in voi insiva, ati 

facut ce este bine inaintea Mea 

vestind fiecare slobozenia pentru 

aproapele sau si ati facut o invoiala 

inaintea Mea, in Casa peste care 

este chemat Numele Meu. 

 

Ieremia 36:9b 

au chemat la un post inaintea 

Domnului pe tot poporul Ierusalimului 

si pe tot poporul venit din cetatile lui 

Iuda la Ierusalim. 

 

Ieremia 35:6-7 

Dar ei au raspuns: "Noi nu bem vin! 

Caci Ionadab, fiul lui Recab, tatal 

nostru, ne-a dat urmatoarea 

porunca: "Sa nu beti niciodata vin, 

nici voi, nici fiii vostri; si nici sa nu 

ziditi case, sa nu semanati nicio 

samanta, sa nu saditi vii, nici sa nu 

stapaniti vii, ci toata viata voastra sa 

locuiti in corturi, ca sa traiti multa 

vreme in tara in care sunteti straini. 

 

Ieremia 35:14c 

Iar Eu v-am vorbit, si devreme, si 

tarziu, si nu M-ati ascultat! 

 

Ieremia 32:41 

 Ma voi bucura sa le fac bine, ii voi 

sadi cu adevarat in tara aceasta, din 

toata inima si din tot sufletul Meu 

 

Ieremia 36:2 

Ia un sul de carte si scrie in ea toate 

cuvintele pe care ti le-am spus cu 

privire la Israel si cu privire la Iuda, si 

cu privire la toate neamurile, din ziua 

cand ti-am vorbit pe vremea lui Iosia 

pana in ziua de azi! 

 

Ieremia 36:6 

De aceea, du-te tu insuti si citeste 

din carte ce ai scris in ea dupa 

spusele mele, si anume cuvintele 

Domnului, citeste-le in auzul 

poporului, in Casa Domnului, in ziua 

postului: sa le citesti si in auzul 

tuturor acelora din Iuda care vor veni 

din cetatile lor. 

 

Ieremia 36:7a 

Poate ca se vor smeri cu rugaciuni 

inaintea Domnului si se vor intoarce 

fiecare de la calea sa cea rea.  

 

Ieremia 36:26 

Ci imparatul a poruncit lui Ierahmeel, 

fiul imparatului, lui Seraia, fiul lui 

Azriel, si lui Selemia, fiul lui Abdeel, 

sa puna mana pe logofatul Baruc si 

pe prorocul Ieremia. Dar Domnul i-a 

ascuns. 

 

Ieremia 37:3b 

"Mijloceste pentru noi la Domnul 

Dumnezeul nostru." 

 

Ieremia 38:20 

 Ieremia a raspuns: "Nu te vor da. 

Asculta glasul Domnului in ce-ti 

spun, caci o vei duce bine si vei 

scapa cu viata. 

 

Ieremia 40:4a 

Acum, iata, te izbavesc astazi din 

lanturile pe care le ai la maini;  

Ieremia 39:10b 

a lasat in tara lui Iuda pe unii din cei 

mai saraci din popor, pe cei ce n-

aveau nimic; si le-a dat atunci vii si 

ogoare. 

 

Ieremia 39:17 

Dar pe tine te voi izbavi in ziua 

aceea, zice Domnul, si nu vei fi 

dat in mainile oamenilor de care 

te temi. 

 

Ieremia 46:15b 

Nu pot sa tina piept, caci Domnul 

ii rastoarna! 



Ieremia 39:18 

Te voi scapa, si nu vei cadea sub 

sabie, ci viata iti va fi prada ta de 

razboi, pentru ca ai avut incredere in 

Mine, zice Domnul. 

 

Ieremia 40:3b 

Domnul a adus si a implinit ce 

spusese; si lucrurile acestea vi s-au 

intamplat pentru ca ati pacatuit 

impotriva Domnului si n-ati ascultat 

glasul Lui. 

 

Ieremia 42:2b 

Fie bine primita inaintea ta 

rugamintea noastra! Mijloceste 

pentru noi la Domnul Dumnezeul tau, 

pentru toti cei ce au mai ramas, caci 

eram multi, dar am mai ramas numai 

un mic numar, cum bine vezi tu insuti 

cu ochii tai. 

 

Ieremia 42:3 

Binevoiasca Domnul Dumnezeul tau 

sa ne arate drumul pe care trebuie 

sa mergem si sa ne spuna ce avem 

de facut! 

 

Ieremia 42:4b 

Iata ca ma voi ruga Domnului 

Dumnezeului vostru, dupa cererea 

voastra, si va voi face cunoscut, fara 

sa va ascund ceva, tot ce va va 

raspunde Domnul! 

 

Ieremia 42:6 

Fie bine, fie rau, noi vom asculta de 

glasul Domnului Dumnezeului nostru 

la care te trimitem, ca sa fim fericiti 

ascultand de glasul Domnului 

Dumnezeului nostru! 

 

Ieremia 48:10a 

Blestemat sa fie cel ce face cu 

nebagare de seama lucrarea 

Domnului 

 

Ieremia 42:10 

 Daca veti ramane in tara aceasta, 

va voi face sa propasiti in ea si nu va 

voi nimici, va voi sadi si nu va voi 

smulge; caci Imi pare rau de raul pe 

care vi l-am facut! 

 

Ieremia 42:11 

Nu va temeti de imparatul 

Babilonului, de care va este frica; nu 

va temeti de el, zice Domnul, caci Eu 

sunt cu voi ca sa va scap si sa va 

scot din mana lui. 

Ieremia 42:12 

Ii voi insufla mila de voi, si se va 

indura de voi si va va lasa sa locuiti 

in tara voastra. 

 

Ieremia 44:10 

Ei nu s-au smerit nici pana in ziua de 

azi, n-au frica, nu urmeaza Legea 

Mea si poruncile Mele pe care le-am 

pus inaintea voastra si inaintea 

parintilor vostri. 

 

Ieremia 45:5 

Si tu umbli dupa lucruri mari? Nu 

umbla dupa ele! Caci iata, voi aduce 

nenorocirea peste orice faptura, zice 

Domnul, dar tie iti voi da ca prada de 

razboi viata ta, in toate locurile unde 

vei merge." 

 

Ieremia 46:27 

 Iar tu, robul Meu Iacov, nu te teme si 

nu te inspaimanta, Israele! Caci te 

voi izbavi din pamantul departat si-ti 

voi izbavi samanta din tara in care 

este roaba. Iacov se va intoarce 

iarasi, va locui linistit si fara teama si 

nu-l va mai tulbura nimeni. 

 

Ieremia 46:28 

Nu te teme, robul Meu Iacov, zice 

Domnul; caci Eu sunt cu tine. Voi 

nimici toate neamurile printre care te-

am imprastiat, dar pe tine nu te voi 

nimici; ci te voi pedepsi cu dreptate, 

nu pot sa te las nepedepsit. 

 

Ieremia 50:4 

In zilele acelea, in vremurile acelea, 

zice Domnul, copiii lui Israel si copiii 

lui Iuda se vor intoarce impreuna; vor 

merge plangand si vor cauta pe 

Domnul Dumnezeul lor. 

 

Ieremia 50:5 

Vor intreba de drumul Sionului, isi 

vor intoarce privirile spre el si vor 

zice: "Veniti sa ne alipim de Domnul 

printr-un legamant vesnic care sa nu 

fie uitat niciodata! 

 

Ieremia 50:34 

Dar puternic este Razbunatorul lor, 

El, al carui nume este Domnul 

ostirilor. El le va apara pricina, ca sa 

dea odihna tarii si sa faca pe 

locuitorii Babilonului sa tremure. 

 

 

 

Ieremia 51:12b 

Caci Domnul a luat o hotarare si 

aduce la indeplinire ce a rostit. 

 

Ieremia 51:10 

Domnul scoate la lumina dreptatea 

pricinii noastre: veniti sa istorisim in 

Sion lucrarea Domnului Dumnezeului 

nostru. 

 

Ieremia 51:20 

Tu Mi-ai fost un ciocan si o unealta 

de razboi. Am zdrobit neamuri prin 

tine, am nimicit imparatii prin tine. 

 

Ieremia 51:29b 

planul Domnului impotriva 

Babilonului se implineste; 

 

Ieremia 51:46 

Sa nu vi se tulbure inima si nu va 

inspaimantati de zvonurile care se 

raspandesc in tara; caci anul acesta 

va veni un zvon, iar anul urmator un 

alt zvon; in tara va domni silnicia, si 

un stapanitor se va ridica impotriva 

altui stapanitor. 

 

Ieremia 51:50b 

Cei din pamantul departat ganditi-va 

la Domnul, si Ierusalimul sa fie in 

inimile voastre! – 

 

Ieremia 51:56c 

Caci Domnul este un Dumnezeu 

care rasplateste! El va da negresit 

fiecaruia plata cuvenita lui! 

 

Ieremia 49:11 

Lasa pe orfanii tai! Eu ii voi tine in 

viata, si vaduvele tale sa se increada 

in Mine! 

 

Ieremia 51:58 

Astfel popoarele muncesc degeaba, 

si neamurile se trudesc pentru foc! 

 

Ieremia 51:60 

 Ieremia a scris intr-o carte toate 

nenorocirile care aveau sa vina 

asupra Babilonului, toate cuvintele 

acestea scrise asupra Babilonului. 

 

Isaia 1:3c 

Israel nu Ma cunoaste, poporul Meu 

nu ia aminte la Mine. 

 

Isaia 2:5 

Veniti, casa a lui Iacov, sa umblam in 

lumina Domnului! – 



Isaia 1:9 

De nu ne-ar fi lasat Domnul ostirilor o 

mica ramasita, am fi ajuns ca 

Sodoma si ne-am fi asemanat cu 

Gomora. 

 

Isaia 1:13c 

nu pot sa vad nelegiuirea unita cu 

sarbatoarea! 

 

Isaia 1:19-20 

De veti voi si veti asculta, veti manca 

cele mai bune roade ale tarii; dar de 

nu veti voi si nu veti asculta, de sabie 

veti fi inghititi, caci gura Domnului a 

vorbit. 

 

Isaia 1:23b 

toti iubesc mita si alearga dupa plata; 

orfanului nu-i fac dreptate, si pricina 

vaduvei n-ajunge pana la ei. 

 

Isaia 1:28c 

si cei ce parasesc pe Domnul vor 

pieri. 

 

Isaia 2:3 

Veniti sa ne suim la muntele 

Domnului, la Casa Dumnezeului lui 

Iacov, ca sa ne invete caile Lui, si sa 

umblam pe cararile Lui." Caci din 

Sion va iesi Legea, si din Ierusalim, 

cuvantul Domnului. 

 

Isaia 2:22 

Nu va mai incredeti, dar, in om, in ale 

carui nari nu este decat suflare: caci 

ce pret are el? 

 

Isaia 5:1a 

Voi canta Preaiubitului meu cantarea 

Preaiubitului meu despre via Lui. 

 

Isaia 3:8b 

pentru ca vorbele si faptele lor sunt 

indreptate impotriva Domnului, 

infruntand privirile Lui marete. 

 

Isaia 3:10 

Bine de cel neprihanit! Lui ii va 

merge bine, caci se va bucura de 

rodul faptelor lui. 

 

Isaia 3:15 

Cu ce drept calcati voi in picioare pe 

poporul Meu si apasati pe saraci? - 

zice Domnul Dumnezeul ostirilor. 

 

 

 

Isaia 4:2 

In vremea aceea, odrasla Domnului 

va fi plina de maretie si slava, si 

rodul tarii va fi plin de stralucire si 

frumusete pentru cei mantuiti ai lui 

Israel. 

 

Isaia 4:5-6 

Domnul va aseza, peste toata 

intinderea muntelui Sionului si peste 

locurile lui de adunare, un nor de 

fum, ziua, si un foc de flacari 

stralucitoare, noaptea. Da, peste 

toata slava va fi un adapost, o coliba, 

ca umbrar impotriva caldurii zilei si 

ca loc de adapost si de ocrotire 

impotriva furtunii si ploii. 

 

Isaia 5:12b 

dar nu iau seama la lucrarea 

Domnului si nu vad lucrul mainilor 

Lui. 

 

Isaia 5:16 

Dar Domnul ostirilor va fi inaltat prin 

judecata, si Dumnezeul cel sfant va fi 

sfintit prin dreptate. 

 

Isaia 5:20-21 

Vai de cei ce numesc raul bine, si 

binele, rau, care spun ca intunericul 

este lumina, si lumina, intuneric, care 

dau amaraciunea in loc de dulceata, 

si dulceata in loc de amaraciune! Vai 

de cei ce se socotesc intelepti si se 

cred priceputi! 

 

Isaia 5:24c 

au nesocotit Legea Domnului ostirilor 

si au dispretuit cuvantul Sfantului lui 

Israel. 

 

Isaia 8:13 

Sfintiti insa pe Domnul ostirilor. De El 

sa va temeti si sa va infricosati. 

 

Isaia 6:5 

Atunci am zis: "Vai de mine! Sunt 

pierdut, caci sunt un om cu buze 

necurate, locuiesc in mijlocul unui 

popor tot cu buze necurate, si am 

vazut cu ochii mei pe Imparatul, 

Domnul ostirilor! 

 

Isaia 6:7 

Mi-a atins gura cu el si a zis: "Iata, 

atingandu-se carbunele acesta de 

buzele tale, nelegiuirea ta este 

indepartata si pacatul tau este 

ispasit! 

Isaia 6:8 

Am auzit glasul Domnului, intreband: 

"Pe cine sa trimit si cine va merge 

pentru Noi?" Eu am raspuns: "Iata-

ma, trimite-ma!" 

 

Isaia 6:13c 

o samanta sfanta se va naste iarasi 

din poporul acesta. 

 

Isaia 7:5a, 7 

Nu te teme ca Siria gandeste rau 

impotriva ta. Caci asa vorbeste 

Domnul Dumnezeu: "Asa ceva nu se 

va intampla si nu va avea loc. 

 

Isaia 7:11 

"Cere un semn de la Domnul 

Dumnezeul tau; cere-l, fie in locurile 

de jos, fie in locurile de sus." 

 

Isaia 8:10 

Faceti la planuri cat voiti, caci nu se 

va alege nimic de ele! Luati la 

hotarari cat voiti, caci vor fi fara 

urmari! Caci Dumnezeu este cu noi 

(Emanuel). 

 

Isaia 8:11 

Asa mi-a vorbit Domnul, cand m-a 

apucat mana Lui si m-a instiintat sa 

nu umblu pe calea poporului 

acestuia. 

 

Isaia 8:17 

Eu nadajduiesc in Domnul, care Isi 

ascunde fata de casa lui Iacov. In El 

imi pun increderea. 

 

Isaia 8:18 

Iata, eu si copiii pe care mi i-a dat 

Domnul suntem niste semne si niste 

minuni in Israel, din partea Domnului 

ostirilor care locuieste pe muntele 

Sionului. 

 

Isaia 9:1a 

Totusi intunericul nu va imparati 

vesnic pe pamantul in care acum 

este necaz.  

 

Isaia 9:2 

Poporul care umbla in intuneric vede 

o mare lumina; peste cei ce locuiau 

in tara umbrei mortii rasare o lumina. 

 

Isaia 13:4c 

Domnul ostirilor Isi cerceteaza 

oastea care va da lupta. 

 



Isaia 9:3 

Tu inmultesti poporul, ii dai mari 

bucurii; si el se bucura inaintea Ta 

cum se bucura la seceris, cum se 

inveseleste la impartirea prazii. 

 

Isaia 10:1 

Vai de cei ce rostesc hotarari 

nelegiuite si de cei ce scriu porunci 

nedrepte. 

 

Isaia 9:6 

Caci un Copil ni S-a nascut, un Fiu ni 

S-a dat, si domnia va fi pe umarul 

Lui; Il vor numi: "Minunat, Sfetnic, 

Dumnezeu tare, Parintele vesniciilor, 

Domn al pacii. 

 

Isaia 9:7 

El va face ca domnia Lui sa creasca, 

si o pace fara sfarsit va da scaunului 

de domnie al lui David si imparatiei 

lui, o va intari si o va sprijini prin 

judecata si neprihanire, de acum si-n 

veci de veci; iata ce va face ravna 

Domnului ostirilor. 

 

Isaia 10:20c 

 ci se vor sprijini cu incredere pe 

Domnul, Sfantul lui Israel. 

 

Isaia 10:21 

O ramasita, ramasita lui Iacov, se va 

intoarce la Dumnezeul cel puternic. 

 

Isaia 10:24a 

Totusi asa vorbeste Domnul 

Dumnezeul ostirilor: "Poporul Meu, 

care locuiesti in Sion, nu te teme de 

asirian”.  

 

Isaia 11:3b-4a 

Placerea Lui va fi frica de Domnul; 

nu va judeca dupa infatisare, nici nu 

va hotari dupa cele auzite, ci va 

judeca pe cei saraci cu dreptate si va 

hotari cu nepartinire asupra 

nenorocitilor tarii; 

 

Isaia 11:5 

Neprihanirea va fi braul coapselor 

Sale, si credinciosia, braul mijlocului 

Sau. 

 

Isaia 11:9b 

caci pamantul va fi plin de cunostinta 

Domnului, ca fundul marii de apele 

care-l acopera. 

 

 

Isaia 11:10 

 In ziua aceea, Vlastarul lui Isai va fi 

ca un steag pentru popoare; 

neamurile se vor intoarce la El, si 

slava va fi locuinta Lui. 

 

Isaia 11:11a 

 In acelasi timp, Domnul Isi va intinde 

mana a doua oara ca sa rascumpere 

ramasita poporului Sau. 

 

Isaia 14:1 

Caci Domnul va avea mila de Iacov, 

va alege iarasi pe Israel si-i va aduce 

iarasi la odihna in tara lor; strainii se 

vor alipi de ei si se vor uni cu casa lui 

Iacov. 

 

Isaia 14:3-4 

Iar cand iti va da Domnul odihna 

dupa ostenelile si framantarile tale, si 

dupa aspra robie care a fost pusa 

peste tine, atunci vei canta cantarea 

aceasta.. 

 

Isaia 14:7 

Tot pamantul se bucura acum de 

odihna si pace; izbucnesc oamenii in 

cantece de veselie. 

 

Isaia 14:24 

Domnul ostirilor a jurat si a zis: "Da, 

ce am hotarat se va intampla, ce am 

pus la cale se va implini. 

 

Isaia 14:32b 

"Ca Domnul a intemeiat Sionul si ca 

cei nenorociti din poporul Lui gasesc 

un loc de adapost acolo." – 

 

Isaia 16:5c 

prieten al dreptului si plin de ravna 

pentru dreptate." – 

 

Isaia 18:7 

In vremea aceea, se vor aduce 

daruri de mancare Domnului ostirilor 

de poporul cel tare si puternic, de 

poporul cel infricosat de la inceputul 

lui, neam puternic care zdrobeste 

totul si a carui tara este taiata de 

rauri: vor fi aduse acolo unde 

locuieste Numele Domnului ostirilor, 

pe muntele Sionului. 

 

Isaia 19:20b 

Ei vor striga catre Domnul din pricina 

asupritorilor, si El le va trimite un 

mantuitor si un aparator care sa-i 

izbaveasca. 

Isaia 19:21 

Atunci Domnul Se va descoperi 

egiptenilor, si egiptenii vor cunoaste 

pe Domnul in ziua aceea. Vor aduce 

jertfe si daruri de mancare, vor face 

juruinte Domnului si le vor implini. 

 

Isaia 19:22b 

Ei se vor intoarce la Domnul, care-i 

va asculta si-i va vindeca. 

 

Isaia 19:24c 

o binecuvantare in mijlocul 

pamantului. 

 

Isaia 21:8 

Apoi a strigat ca un leu: "Doamne, 

am stat mereu in turnul meu de paza 

si stateam de straja in toate noptile. 

 

Isaia 21:10b 

ce am auzit de la Domnul ostirilor, 

Dumnezeul lui Israel, aceea va 

vestesc. 

 

Isaia 21:11b 

"Strajerule, cat mai este din noapte? 

Strajerule, mai este mult din 

noapte?" 

 

Isaia 21:14 

Duceti apa celor ce le este sete; 

locuitorii tarii Tema, duceti paine 

fugarilor! 

 

Isaia 22:21 

il voi imbraca in tunica ta, il voi 

incinge cu braul tau si voi da puterea 

ta in mainile lui. El va fi un tata 

pentru locuitorii Ierusalimului si 

pentru casa lui Iuda. 

 

Isaia 22:22 

Voi pune pe umarul lui cheia casei lui 

David: cand va deschide el, nimeni 

nu va inchide, si cand va inchide el, 

nimeni nu va deschide. 

 

Isaia 23:18 

dar castigul si plata lui vor fi 

inchinate Domnului, nu vor fi nici 

stranse, nici pastrate; ci castigul lui 

va aduce celor ce locuiesc inaintea 

Domnului o hrana imbelsugata si 

haine stralucite. 

 

Isaia 24:14c 

de pe tarmurile marii, lauda maretia 

Domnului. – 

 



Isaia 24:15 

Proslaviti, dar, pe Domnul in locurile 

unde straluceste lumina, laudati 

Numele Domnului Dumnezeului lui 

Israel, in ostroavele marii! – 

 

Isaia 24:20b 

 pacatul lui il apasa, cade, si nu se 

mai ridica. 

 

Isaia 25:6 

Domnul ostirilor pregateste tuturor 

popoarelor, pe muntele acesta, un 

ospat de bucate gustoase, un ospat 

de vinuri vechi, de bucate miezoase, 

pline de maduva, de vinuri vechi si 

limpezite. 

 

Isaia 25:8 

Domnul Dumnezeu sterge lacrimile 

de pe toate fetele si indeparteaza de 

pe tot pamantul ocara poporului Sau; 

da, Domnul a vorbit. 

 

Isaia 26:1 

In ziua aceea, se va canta 

urmatoarea cantare in tara lui Iuda: 

Avem o cetate tare; Dumnezeu ne 

da mantuirea ca ziduri si intaritura. 

 

Isaia 26:2 

Deschideti portile, ca sa intre neamul 

cel neprihanit si credincios. 

 

Isaia 26:7 

Calea dreptului este neprihanirea; 

Tu, care esti fara prihana, netezesti 

cararea dreptului. 

 

Isaia 28:26 

Dumnezeul lui l-a invatat sa faca 

asa, El i-a dat aceste invataturi. 

 

Isaia 26:8 

De aceea Te asteptam, Doamne, si 

pe calea judecatilor Tale; sufletul 

nostru suspina dupa Numele Tau si 

dupa pomenirea Ta. 

 

Isaia 26:9 

Sufletul meu Te doreste noaptea, si 

duhul meu Te cauta inauntrul meu. 

Caci, cand se implinesc judecatile 

Tale pe pamant, locuitorii lumii invata 

dreptatea. 

 

Isaia 30:2a 

Ei se coboara in Egipt fara sa Ma 

intrebe 

 

Isaia 26:11 

Doamne, mana Ta este puternica: ei 

n-o zaresc! Dar vor vedea ravna Ta 

pentru poporul Tau, si vor fi rusinati; 

va arde focul pe vrajmasii Tai. 

 

Isaia 26:13 

Doamne Dumnezeul nostru, alti 

stapani afara de Tine au stapanit 

peste noi, dar acum numai pe Tine si 

numai Numele Tau il chemam. 

 

Isaia 26:15 

Inmulteste poporul, Doamne! 

Inmulteste poporul, arata-Ti slava; da 

inapoi toate hotarele tarii. 

 

Isaia 26:19b-c 

- Treziti-va si sariti de bucurie, cei ce 

locuiti in tarana! Caci roua Ta este o 

roua datatoare de viata, si pamantul 

va scoate iarasi afara pe cei morti. 

 

Isaia 26:20 

Du-te, poporul meu, intra in odaia ta 

si incuie usa dupa tine; ascunde-te 

cateva clipe, pana va trece mania! – 

 

Isaia 27:3 

Eu, Domnul, sunt Pazitorul ei, Eu o 

ud in fiecare clipa; Eu o pazesc zi si 

noapte ca sa n-o vatame nimeni. 

 

Isaia 27:6 

In vremurile viitoare, Iacov va prinde 

radacina, Israel va inflori si va 

odrasli, si va umple lumea cu roadele 

lui. 

 

Isaia 28:5 

In ziua aceea, Domnul ostirilor va fi o 

cununa stralucitoare si o podoaba 

mareata pentru ramasita poporului. 

 

Isaia 28:11 

Prin niste oameni cu buze 

balbaitoare si cu vorbirea straina va 

vorbi poporului acestuia, Domnul. 

 

Isaia 28:16 

de aceea, asa vorbeste Domnul 

Dumnezeu: "Iata, pun ca temelie in 

Sion o piatra, o piatra incercata, o 

piatra de pret, piatra din capul 

unghiului cladirii, temelie puternica; 

cel ce o va lua ca sprijin nu se va 

grabi sa fuga. 

 

 

 

Isaia 28:21c 

ca sa-Si faca lucrarea, lucrarea Lui 

ciudata, ca sa-Si implineasca lucrul, 

lucrul Lui nemaiauzit. 

 

Isaia 29:13 

Domnul zice: "Cand se apropie de 

Mine poporul acesta, Ma cinsteste cu 

gura si cu buzele, dar inima lui este 

departe de Mine, si frica pe care o 

are de Mine nu este decat o 

invatatura de datina omeneasca. 

 

Isaia 29:15 

Vai de cei ce isi ascund planurile 

dinaintea Domnului, care isi fac 

faptele in intuneric si zic: "Cine ne 

vede si cine ne stie?"! 

 

Isaia 27:5 

numai daca vor cauta ocrotirea Mea, 

vor face pace cu Mine, da, vor face 

pace cu Mine. 

 

Isaia 29:19 

Cei nenorociti se vor bucura tot mai 

mult in Domnul, si saracii se vor 

inveseli de Sfantul lui Israel. 

 

Isaia 29:23 

Caci, cand vor vedea ei, cand vor 

vedea copiii lor, in mijlocul lor, 

lucrarea mainilor Mele, Imi vor sfinti 

Numele; vor sfinti pe Sfantul lui Iacov 

si se vor teme de Dumnezeul lui 

Israel. 

 

Isaia 29:24 

Cei rataciti cu duhul vor capata 

pricepere, si cei ce carteau vor lua 

invatatura. 

 

Isaia 30:32c 

Domnul va lupta impotriva lui cu 

mana ridicata. 

 

Isaia 30:1 

Vai - zice Domnul - de copiii 

razvratiti, care iau hotarari fara Mine, 

fac legaminte care nu vin din Duhul 

Meu si ingramadesc astfel pacat 

peste pacat! 

 

Isaia 30:9 

Poporul acesta este un popor 

razvratit, niste copii mincinosi, niste 

copii care nu vor sa asculte Legea 

Domnului. 

 

 



Isaia 30:15 

Caci asa vorbeste Domnul 

Dumnezeu, Sfantul lui Israel: "In 

liniste si odihna va fi mantuirea 

voastra, in seninatate si incredere va 

fi taria voastra." Dar n-ati voit! 

 

Isaia 30:20a 

 Domnul va va da paine in necaz, si 

apa, in stramtorare.  

 

Isaia 30:18 

Totusi Domnul asteapta sa Se 

milostiveasca de voi si Se va scula 

sa va dea indurare, caci Domnul este 

un Dumnezeu drept: ferice de toti cei 

ce nadajduiesc in El! 

 

Isaia 30:19 

Da, popor al Sionului, locuitor al 

Ierusalimului, nu vei mai plange! El 

Se va indura de tine, cand vei striga; 

cum va auzi, te va asculta. 

 

Isaia 30:21 

 Urechile tale vor auzi dupa tine 

glasul care va zice: "Iata drumul, 

mergeti pe el!", cand veti voi sa va 

mai abateti la dreapta sau la stanga. 

 

Isaia 30:26 

Si lumina lunii va fi ca lumina 

soarelui, iar lumina soarelui va fi de 

sapte ori mai mare (ca lumina a 

sapte zile), cand va lega Domnul 

vanataile poporului Sau si va 

tamadui rana loviturilor lui. 

 

Isaia 30:29 

Voi insa veti canta ca in noaptea 

cand se praznuieste sarbatoarea, 

veti fi cu inima vesela ca cel ce 

merge in sunetul flautului ca sa se 

duca la muntele Domnului, spre 

Stanca lui Israel. 

 

Isaia 30:30a 

Si Domnul va face sa rasune glasul 

Lui maret. 

 

Isaia 31:1c 

dar nu privesc spre Sfantul lui Israel 

si nu cauta pe Domnul! 

 

Isaia 31:3b 

Doar mana sa-Si intinda Domnul, si 

ocrotitorul se va clatina, iar cel ocrotit 

va cadea, si vor pieri cu totii. 

 

 

Isaia 31:6 

Intoarceti-va la Acela de la care v-ati 

abatut mult, copii ai lui Israel!’ 

 

Isaia 32:8 

Dar cel ales la suflet face planuri 

alese si staruie in planurile lui alese. 

 

Isaia 33:5 

Domnul este inaltat si locuieste in 

inaltime. El umple Sionul de 

nepartinire si dreptate. 

 

Isaia 33:17 

Ochii tai vor vedea pe Imparat in 

stralucirea Lui, vor privi tara in toata 

intinderea ei. 

 

Isaia 33:21 

Da, acolo cu adevarat Domnul este 

minunat pentru noi: El ne tine loc de 

rauri, de paraie late, unde totusi nu 

patrund corabii cu lopeti si nu trece 

niciun vas puternic. 

 

Isaia 33:22 

Caci Domnul este Judecatorul 

nostru, Domnul este Legiuitorul 

nostru, Domnul este Imparatul 

nostru: El ne mantuieste! 

 

Isaia 33:24b 

Poporul Ierusalimului capata iertarea 

faradelegilor lui. 

 

Isaia 35:1-2 

Pustiul si tara fara apa se vor 

bucura; pustietatea se va inveseli si 

va inflori ca trandafirul; se va acoperi 

cu flori si va sari de bucurie, cu 

cantece de veselie si strigate de 

biruinta, caci i se va da slava 

Libanului, stralucirea Carmelului si a 

Saronului. Vor vedea slava 

Domnului, maretia Dumnezeului 

nostru. 

 

Isaia 35:5-6 

Atunci se vor deschide ochii orbilor, 

se vor deschide urechile surzilor; 

atunci schiopul va sari ca un cerb, si 

limba mutului va canta de bucurie; 

caci in pustiu vor tasni ape, si in 

pustietate, paraie; 

 

Isaia 36:7b 

"Ne incredem in Domnul Dumnezeul 

nostru!"  

 

 

Isaia 36:10 

Si apoi, fara voia Domnului m-am 

suit eu impotriva tarii acesteia s-o 

nimicesc? Domnul mi-a zis: "Suie-te 

impotriva tarii acesteia si nimiceste-

o!" 

 

Isaia 37:3 

Asa vorbeste Ezechia: "Ziua aceasta 

este o zi de necaz, de pedeapsa si 

de ocara; caci copiii sunt aproape sa 

iasa din pantecele mamei lor, si 

totusi mamele n-au putere sa nasca.” 

 

Isaia 37:6b 

Asa vorbeste Domnul: "Nu te 

inspaimanta de cuvintele pe care le-

ai auzit si prin care M-au batjocorit 

slujitorii imparatului Asiriei”. 

 

Isaia 37:14-15 

Ezechia a luat scrisoarea din mana 

solilor si a citit-o. Apoi s-a suit la 

Casa Domnului, a intins-o inaintea 

Domnului si I-a facut urmatoarea 

rugaciune.. 

 

Isaia 37:17 

Doamne, pleaca-Ti urechea si 

asculta! Doamne, deschide-Ti ochii 

si priveste! Auzi toate cuvintele pe 

care le-a trimis Sanherib ca sa 

batjocoreasca pe Dumnezeul cel Viu! 

 

Isaia 37:20 

Acum, Doamne Dumnezeul nostru, 

izbaveste-ne din mana lui Sanherib, 

ca toate imparatiile pamantului sa 

stie ca numai Tu, Doamne, esti 

Dumnezeu! 

 

Isaia 37:21b 

Asa vorbeste Domnul Dumnezeul lui 

Israel: Am auzit rugaciunea pe care 

Mi-ai facut-o cu privire la Sanherib, 

imparatul Asiriei. 

 

Isaia 37:24a 

prin slujitorii tai tu ai batjocorit pe 

Domnul. 

 

Isaia 37:26a-b 

Dar n-ai auzit ca am pregatit aceste 

lucruri de demult si ca le-am hotarat 

din vremuri stravechi? Acum insa am 

dat voie sa se implineasca, 

 

Isaia 41:27c 

"Iti trimit un vestitor de vesti bune!" 

 



Isaia 37:28 

Dar Eu stiu cand stai jos, cand iesi 

afara, cand intri si cand esti manios 

impotriva Mea. 

 

Isaia 37:32 

Caci din Ierusalim va iesi o ramasita, 

si din muntele Sionului, cei izbaviti. 

Iata ce va face ravna Domnului 

ostirilor. 

 

Isaia 37:35 

caci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca 

s-o scap, din pricina Mea si din 

pricina robului Meu David! 

 

Isaia 38:2 

Ezechia s-a intors cu fata la perete si 

a facut Domnului urmatoarea 

rugaciune.. 

 

Isaia 38:3 

Doamne, adu-Ti aminte ca am 

umblat inaintea Ta cu credinciosie si 

inima curata si am facut ce este bine 

inaintea Ta!" Si Ezechia a varsat 

multe lacrimi. 

 

Isaia 38:5 

Du-te si spune lui Ezechia: "Asa 

vorbeste Domnul Dumnezeul tatalui 

tau David: "Am auzit rugaciunea ta si 

am vazut lacrimile tale. Iata ca voi 

mai adauga inca cincisprezece ani la 

zilele vietii tale. 

 

Isaia 38:6 

Te voi izbavi, pe tine si cetatea 

aceasta, din mana imparatului 

Asiriei; voi ocroti cetatea aceasta. 

 

Isaia 38:15 

Ce sa mai spun? El mi-a raspuns si 

m-a ascultat. Acum voi umbla smerit 

pana la capatul anilor mei, dupa ce 

am fost intristat astfel. 

 

Isaia 41:16c 

dar tu te vei bucura in Domnul, te vei 

fali cu Sfantul lui Israel. 

Isaia 40:6 

Un glas zice: "Striga!" - Si eu am 

raspuns: "Ce sa strig?" - "Orice 

faptura este ca iarba, si toata 

stralucirea ei, ca floarea de pe camp. 

 

Isaia 40:8 

iarba se usuca, floarea cade; dar 

cuvantul Dumnezeului nostru 

ramane in veac. 

Isaia 40:9 

Suie-te pe un munte inalt, ca sa 

vestesti Sionului vestea cea buna; 

inalta-ti glasul cu putere, ca sa 

vestesti Ierusalimului vestea cea 

buna; inalta-ti glasul, nu te teme, si 

spune cetatilor lui Iuda: "Iata 

Dumnezeul vostru! 

 

Isaia 40:10 

Iata, Domnul Dumnezeu vine cu 

putere si porunceste cu bratul Lui. 

Iata ca plata este cu El, si rasplatirile 

vin inaintea Lui. 

 

Isaia 40:11 

El Isi va paste turma ca un pastor, va 

lua mieii in brate, ii va duce la sanul 

Lui si va calauzi bland oile care 

alapteaza. 

 

Isaia 40:26c 

El le cheama pe toate pe nume; asa 

de mare e puterea si taria Lui, ca 

una nu lipseste. 

 

Isaia 40:30-31 

Flacaii obosesc si ostenesc, chiar 

tinerii se clatina; dar cei ce se incred 

in Domnul isi innoiesc puterea, ei 

zboara ca vulturii; alearga, si nu 

obosesc; umbla, si nu ostenesc. 

 

Isaia 41:4 

Cine a facut si a implinit aceste 

lucruri? Acela care a chemat 

neamurile de la inceput, Eu, Domnul, 

Cel Dintai si Acelasi pana in cele din 

urma veacuri. 

 

Isaia 41:8-9 

"Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, 

pe care te-am ales, samanta lui 

Avraam, prietenul Meu, tu, pe care 

te-am luat de la marginile pamantului 

si pe care te-am chemat dintr-o tara 

departata, caruia ti-am zis: "Tu esti 

robul Meu, te aleg, si nu te lepad! 

 

Isaia 41:14 

 Nu te teme de nimic, viermele lui 

Iacov si ramasita slaba a lui Israel; 

caci Eu iti vin in ajutor - zice Domnul 

- si Sfantul lui Israel este Mantuitorul 

tau. 

 

Isaia 42:12 

Sa dea slava Domnului si sa 

vesteasca laudele Lui in ostroave! 

 

Isaia 41:17 

Cei nenorociti si cei lipsiti cauta apa, 

si nu este; li se usuca limba de sete. 

Eu, Domnul, ii voi asculta; Eu, 

Dumnezeul lui Israel, nu-i voi parasi. 

 

Isaia 42:1 

Iata Robul Meu, pe care-L sprijin, 

Alesul Meu, in care Isi gaseste 

placere sufletul Meu. Am pus Duhul 

Meu peste El; El va vesti neamurilor 

judecata. 

 

Isaia 42:4 

El nu va slabi, nici nu Se va lasa, 

pana va aseza dreptatea pe pamant; 

si ostroavele vor nadajdui in legea 

Lui. 

 

Isaia 42:8 

 Eu sunt Domnul, acesta este 

Numele Meu; si slava Mea n-o voi da 

altuia, nici cinstea Mea, idolilor. 

 

Isaia 42:9 

Iata ca cele dintai lucruri s-au 

implinit, si va vestesc altele noi; vi le 

spun mai inainte ca sa se intample. 

 

Isaia 42:10 

Cantati Domnului o cantare noua, 

cantati laudele Lui pana la marginile 

pamantului, voi care mergeti pe mare 

si cei ce locuiti in ea, ostroave si 

locuitorii lor! 

 

Isaia 42:13 

 Domnul inainteaza ca un viteaz, Isi 

starneste ravna ca un om de razboi; 

inalta glasul, striga, Isi arata puterea 

impotriva vrajmasilor Sai. – 

 

Isaia 42:21 

Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, 

sa vesteasca o lege mare si 

minunata.’ 

Isaia 42:19 

Cine este orb, daca nu robul Meu, si 

surd ca solul Meu pe care il trimit? 

Cine este orb ca prietenul lui 

Dumnezeu, si orb ca robul 

Domnului? 

 

Isaia 43:3 

Caci Eu sunt Domnul Dumnezeul 

tau, Sfantul lui Israel, Mantuitorul tau! 

Eu dau Egiptul ca pret pentru 

rascumpararea ta, Etiopia si Saba, in 

locul tau. 

 



Isaia 43:5 

Nu te teme de nimic, caci Eu sunt cu 

tine, Eu voi aduce inapoi neamul tau 

de la rasarit si te voi strange de la 

apus. 

 

Isaia 43:7 

pe toti cei ce poarta Numele Meu si 

pe care i-am facut spre slava Mea, 

pe care i-am intocmit si i-am alcatuit. 

 

Isaia 43:10 

Voi sunteti martorii Mei - zice 

Domnul - voi si Robul Meu pe care L-

am ales, ca sa stiti, ca sa Ma credeti 

si sa intelegeti ca Eu sunt: inainte de 

Mine n-a fost niciun dumnezeu, si 

dupa Mine nu va fi. 

 

Isaia 43:11 

Eu, Eu sunt Domnul, si afara de 

Mine nu este niciun Mantuitor! 

 

Isaia 43:12 

Eu am vestit, am mantuit, am 

prorocit, nu sunt strain intre voi: voi 

Imi sunteti martori - zice Domnul - ca 

Eu sunt Dumnezeu. 

 

Isaia 43:20 

voi da ape in pustiu si rauri, in locuri 

secetoase, ca sa adap pe poporul 

Meu, pe poporul Meu cel ales. 

 

Isaia 43:21 

poporul pe care Mi l-am alcatuit ca 

sa vesteasca laudele Mele. 

 

Isaia 43:22 

Si tu nu M-ai chemat, Iacove, caci te-

ai obosit de Mine, Israele! 

 

Isaia 47:4 

Rascumparatorul nostru Se cheama 

Domnul ostirilor, Sfantul lui Israel 

 

Isaia 43:23 

Nu Mi-ai adus oile tale ca ardere de 

tot si nu M-ai cinstit cu jertfele tale. 

Nu te-am chinuit cu daruri de 

mancare pe care trebuia sa Mi le 

aduci; si nu te-am obosit cu jertfe de 

tamaie. 

 

Isaia 43:24c 

dar tu M-ai chinuit cu pacatele tale si 

M-ai obosit cu nelegiuirile tale. 

 

 

 

Isaia 43:25 

Eu, Eu iti sterg faradelegile, pentru 

Mine, si nu-Mi voi mai aduce aminte 

de pacatele tale. 

 

Isaia 44:6 

Asa vorbeste Domnul, Imparatul lui 

Israel si Rascumparatorul lui, 

Domnul ostirilor: "Eu sunt Cel dintai 

si Cel de pe Urma, si afara de Mine, 

nu este alt Dumnezeu. 

 

Isaia 44:7 

Cine a facut prorocii ca Mine (sa 

spuna si sa-Mi dovedeasca!), de 

cand am facut pe oameni din 

vremurile stravechi? Sa vesteasca 

viitorul si ce are sa se intample! 

 

Isaia 44:8 

Nu va temeti si nu tremurati; caci nu 

ti-am vestit si nu ti-am spus Eu 

demult lucrul acesta? Voi Imi sunteti 

martori! Este oare un alt Dumnezeu 

afara de Mine? Nu este alta Stanca, 

nu cunosc alta! 

 

Isaia 44:18 

Ei nu pricep si nu inteleg, caci li s-au 

lipit ochii, ca sa nu vada, si inima, ca 

sa nu inteleaga. 

 

Isaia 44:20b 

inima lui amagita il duce in ratacire, 

ca sa nu-si mantuiasca sufletul si sa 

nu zica: "N-am oare o minciuna in 

mana?" – 

 

Isaia 44:21 

Tine minte aceste lucruri, Iacove, si 

tu, Israele, caci esti robul Meu. Eu te-

am facut, tu esti robul Meu, Israele, 

nu Ma uita! 

 

Isaia 44:22 

Eu iti sterg faradelegile ca un nor, si 

pacatele, ca o ceata: intoarce-te la 

Mine, caci Eu te-am rascumparat. – 

 

Isaia 44:23 

Bucurati-va, ceruri! Caci Domnul a 

lucrat; rasunati de veselie, adancimi 

ale pamantului! Izbucniti in strigate 

de bucurie, muntilor! Si voi, padurilor, 

cu toti copacii vostri! Caci Domnul a 

rascumparat pe Iacov, Si-a aratat 

slava in Israel. 

 

 

 

Isaia 44:24 

Asa vorbeste Domnul, 

Rascumparatorul tau, Cel ce te-a 

intocmit din pantecele mamei tale: 

"Eu, Domnul, am facut toate aceste 

lucruri, Eu singur am desfasurat 

cerurile, Eu am intins pamantul. 

 

Isaia 44:26a 

Dar intaresc cuvantul robului Meu si 

implinesc ce prorocesc trimisii Mei. 

 

Isaia 44:28 

"El este pastorul Meu, si el va implini 

toata voia Mea; el va zice despre 

Ierusalim: "Sa fie zidit iarasi!", si 

despre Templu: "Sa i se puna 

temeliile!" 

 

Isaia 45:5 

Eu sunt Domnul, si nu mai este altul, 

afara de Mine nu este Dumnezeu. 

Eu te-am incins, inainte ca tu sa Ma 

cunosti. 

 

Isaia 45:7 

Eu intocmesc lumina si fac 

intunericul, Eu dau propasirea si 

aduc restristea, Eu, Domnul, fac 

toate aceste lucruri. 

 

Isaia 45:9 

Vai de cine se cearta cu Facatorul 

sau! - Un ciob dintre cioburile 

pamantului! - Oare lutul zice el celui 

ce-l fatuieste: "Ce faci?", si lucrarea 

ta zice ea despre tine: "El n-are 

maini"? 

 

Isaia 45:11 

Asa vorbeste Domnul, Sfantul lui 

Israel si Facatorul sau: "Vrea cineva 

sa Ma intrebe asupra viitorului, sa-Mi 

porunceasca pentru copiii Mei si 

pentru lucrarea mainilor Mele? 

 

Isaia 45:12 

Eu am facut pamantul si am facut pe 

om pe el; Eu cu mainile Mele am 

intins cerurile si am asezat toata 

ostirea lor. 

 

Isaia 45:13 

Eu am ridicat pe Cirus, in dreptatea 

Mea, si voi netezi toate cararile lui. El 

Imi va zidi iarasi cetatea si va da 

drumul prinsilor Mei de razboi, fara 

pret de rascumparare si fara daruri, 

zice Domnul ostirilor. 

 



Isaia 45:15 

Dar Tu esti un Dumnezeu care Te 

ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, 

Mantuitorule! 

 

Isaia 45:17 

Dar Israel va fi mantuit de Domnul, 

cu o mantuire vesnica. Voi nu veti fi 

nici rusinati, nici infruntati, in veci. 

 

Isaia 45:19c 

Eu n-am zis semintei lui Iacov: 

"Cautati-Ma in zadar!" Eu, Domnul, 

spun ce este adevarat, vestesc ce 

este drept. 

 

Isaia 45:22 

 Intoarceti-va la Mine, si veti fi 

mantuiti toti cei ce sunteti la 

marginile pamantului! Caci Eu sunt 

Dumnezeu, si nu altul. 

 

Isaia 45:23 

Pe Mine insumi Ma jur, adevarul iese 

din gura Mea, si cuvantul Meu nu va 

fi luat inapoi: orice genunchi se va 

pleca inaintea Mea si orice limba va 

jura pe Mine. 

 

Isaia 45:25 

In Domnul vor fi facuti neprihaniti si 

proslaviti toti urmasii lui Israel. 

 

Isaia 46:3 

Ascultati-Ma, casa lui Iacov si toata 

ramasita casei lui Israel, voi, pe care 

v-am luat in spinare de la obarsia 

voastra, pe care v-am purtat pe umar 

de la nasterea voastra. 

 

Isaia 46:10 

Eu am vestit de la inceput ce are sa 

se intample si cu mult inainte ce nu 

este inca implinit. Eu zic: "Hotararile 

Mele vor ramane in picioare si Imi voi 

aduce la indeplinire toata voia Mea. 

 

Isaia 48:10 

Iata, te-am pus in cuptor, dar nu te-

am gasit argint; te-am lamurit in 

cuptorul urgiei. 

 

Isaia 46:11 

Eu chem de la rasarit o pasare de 

prada; dintr-o tara departata, un om 

ca sa implineasca planurile Mele: da, 

Eu am spus si Eu voi implini; Eu am 

planuit si Eu voi infaptui. 

 

 

Isaia 46:13 

Eu Imi apropii neprihanirea: nu este 

departe; si mantuirea Mea nu va 

zabovi. Eu voi pune mantuirea Mea 

in Sion si slava Mea peste Israel. 

 

Isaia 48:2 

Caci ei isi trag numele de la cetatea 

sfanta si se bizuie pe Dumnezeul lui 

Israel, al carui nume este Domnul 

ostirilor. 

 

Isaia 48:6 

Ai auzit toate aceste lucruri pe care 

le vezi acum! Si nu vreti sa le 

marturisiti acum?… De acum, iti 

vestesc lucruri noi, ascunse, 

necunoscute de tine. 

 

Isaia 48:9 

Din pricina Numelui Meu sunt 

indelung rabdator, pentru slava Mea 

Ma opresc fata de tine, ca sa nu te 

nimicesc. 

 

Isaia 48:11 

Din dragoste pentru Mine, din 

dragoste pentru Mine vreau sa 

lucrez! Caci cum ar putea fi hulit 

Numele Meu? Nu voi da altuia slava 

Mea. 

 

Isaia 48:13 

Mana Mea a intemeiat pamantul, si 

dreapta Mea a intins cerurile: cum le-

am chemat, s-au si infatisat indata. 

 

Isaia 48:14 

Strangeti-va cu totii si ascultati! Cine 

dintre ei a vestit aceste lucruri? 

Acela pe care-l iubeste Domnul va 

implini voia Lui. 

 

Isaia 48:16 

Apropiati-va de Mine si ascultati! De 

la inceput, n-am vorbit in ascuns, de 

la obarsia acestor lucruri, am fost de 

fata. Si acum, Domnul Dumnezeu M-

a trimis cu Duhul Sau. 

 

Isaia 48:17 

Asa vorbeste Domnul, 

Rascumparatorul tau, Sfantul lui 

Israel: "Eu, Domnul Dumnezeul tau, 

te invat ce este de folos si te 

calauzesc pe calea pe care trebuie 

sa mergi! 

 

 

 

Isaia 49:3 

"Si mi-a zis: "Israele, tu esti robul 

Meu in care Ma voi slavi." 

 

Isaia 48:18 

O! de ai fi luat aminte la poruncile 

Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un 

rau, si fericirea ta, ca valurile marii. 

 

Isaia 48:19 

Samanta ta ar fi fost ca nisipul, si 

roadele pantecelui tau, ca boabele 

de nisip; numele tau n-ar fi fost sters 

si nimicit inaintea Mea. 

 

Isaia 48:21 

Si nu vor suferi de sete in pustiurile 

in care-i va duce: ci va face sa curga 

pentru ei apa din stanca, va despica 

stanca, si va curge apa. 

 

Isaia 49:1 

Ascultati-Ma, ostroave! Luati aminte, 

popoare departate! Domnul M-a 

chemat din sanul mamei si M-a 

numit de la iesirea din pantecele 

mamei. 

 

Isaia 49:2 

Mi-a facut gura ca o sabie ascutita, 

M-a acoperit cu umbra mainii Lui; si 

M-a facut o sageata ascutita, M-a 

ascuns in tolba Lui cu sageti. 

 

Isaia 49:5 

 Si acum, Domnul vorbeste, El, care 

M-a intocmit din pantecele mamei ca 

sa fiu Robul Lui, ca sa aduc inapoi la 

El pe Iacov si pe Israel, care este 

inca imprastiat; caci Eu sunt pretuit 

inaintea Domnului, si Dumnezeul 

Meu este taria Mea. 

 

Isaia 49:6 

El zice: "Este prea putin lucru sa fii 

Robul Meu ca sa ridici semintiile lui 

Iacov si sa aduci inapoi ramasitele lui 

Israel. De aceea, Te pun sa fii 

Lumina neamurilor, ca sa duci 

mantuirea pana la marginile 

pamantului." 

 

Isaia 49:25c 

Eu voi lupta impotriva vrajmasilor tai 

si voi scapa pe fiii tai. 

 

Isaia 49:11 

Voi preface toti muntii Mei in drumuri, 

si drumurile Mele vor fi bine croite. 

 



Isaia 49:7 

Asa vorbeste Domnul, 

Rascumparatorul, Sfantul lui Israel, 

catre Cel dispretuit si urat de popor, 

catre Robul celor puternici: "Imparatii 

vor vedea lucrul acesta, si se vor 

scula, si voievozii se vor arunca la 

pamant si se vor inchina, din pricina 

Domnului, care este credincios, din 

pricina Sfantului lui Israel, care Te-a 

ales." 

 

Isaia 49:8 

Asa vorbeste mai departe Domnul: 

"La vremea indurarii, Te voi asculta, 

si in ziua mantuirii, Te voi ajuta; Te 

voi pazi si Te voi pune sa faci 

legamant cu poporul, sa ridici tara si 

sa imparti mostenirile pustiite; 

 

Isaia 49:10 

Nu le va fi foame, nici nu le va fi 

sete; nu-i va bate arsita, nici soarele; 

caci Cel ce are mila de ei ii va 

calauzi si-i va duce la izvoare de 

ape. 

 

Isaia 49:13 

Bucurati-va, ceruri! Inveseleste-te, 

pamantule! Izbucniti in strigate de 

bucurie, muntilor! Caci Domnul 

mangaie pe poporul Sau si are mila 

de nenorocitii Lui. 

 

Isaia 49:14-15 

Sionul zicea: "M-a parasit Domnul si 

m-a uitat Domnul!" Poate o femeie 

sa uite copilul pe care-l alapteaza si 

sa n-aiba mila de rodul pantecelui 

ei? Dar chiar daca l-ar uita, totusi Eu 

nu te voi uita cu niciun chip.. 

 

Isaia 49:16 

Iata ca te-am sapat pe mainile Mele, 

si zidurile tale sunt totdeauna 

inaintea ochilor Mei! 

 

Isaia 49:18 

Ridica-ti ochii de jur imprejur si 

priveste: toti acestia se strang, vin la 

tine. Pe viata Mea, zice Domnul, ca 

te vei imbraca cu toti acestia ca si cu 

o podoaba si te vei incinge cu ei ca o 

mireasa. 

 

Isaia 49:19 

Caci locurile tale pustiite si pustii, 

tara ta nimicita, vor fi stramte pentru 

locuitorii tai; si cei ce voiau sa te 

manance se vor departa. 

Isaia 49:22 

De aceea, asa vorbeste Domnul 

Dumnezeu: "Iata, voi face neamurilor 

semn cu mana si-Mi voi inalta 

steagul spre popoare; ele vor aduce 

inapoi pe fiii tai in bratele lor si vor 

duce pe fiicele tale pe umeri. 

 

Isaia 49:23 

Te vor hrani imparati, si imparatesele 

lor te vor alapta. Se vor inchina cu 

fata la pamant inaintea ta si vor linge 

tarana de pe picioarele tale, ca sa stii 

ca Eu sunt Domnul si ca cei ce 

nadajduiesc in Mine nu vor fi dati de 

rusine." - 

 

Isaia 50:2 

Pentru ce nu era nimeni cand am 

venit? Pentru ce n-a raspuns nimeni 

cand am strigat? Este mana Mea 

prea scurta ca sa rascumpere? Sau 

n-am Eu destula putere ca sa 

izbavesc? Cu mustrarea Mea Eu 

usuc marea si prefac raurile in 

pustiu; pestii lor se strica din lipsa de 

apa si pier de sete! 

 

Isaia 50:5 

Domnul Dumnezeu Mi-a deschis 

urechea, si nu M-am impotrivit, nici 

nu M-am tras inapoi. 

 

Isaia 50:6 

 Mi-am dat spatele inaintea celor ce 

Ma loveau, si obrajii, inaintea celor 

ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am 

ascuns fata de ocari si de scuipari. 

 

Isaia 50:9a 

Iata, Domnul Dumnezeu Ma ajuta: 

cine Ma va osandi?  

 

Isaia 51:3 

Tot astfel, Domnul are mila de Sion 

si mangaie toate daramaturile lui. El 

va face pustiul lui ca un rai, si 

pamantul lui uscat, ca o gradina a 

Domnului. Bucuria si veselia vor fi in 

mijlocul lui, multumiri si cantari de 

lauda. 

 

Isaia 51:2 

Uitati-va la parintele vostru Avraam 

si spre Sara, care v-a nascut; caci l-

am chemat cand era numai el singur, 

l-am binecuvantat si inmultit. 

 

 

 

Isaia 51:6c 

dar mantuirea Mea va dainui in veci, 

si neprihanirea Mea nu va avea 

sfarsit. 

 

Isaia 51:4 

Ia aminte spre Mine, dar, poporul 

Meu, pleaca urechea spre Mine, 

neamul Meu! Caci din Mine va iesi 

legea, si voi pune legea Mea lumina 

popoarelor. 

 

Isaia 51:5 

Neprihanirea Mea este aproape, 

mantuirea Mea se va arata, si bratele 

Mele vor judeca popoarele, 

ostroavele vor nadajdui in Mine si se 

vor increde in bratul Meu. 

 

Isaia 51:8b 

dar neprihanirea Mea va dainui in 

veci, si mantuirea Mea se va intinde 

din veac in veac. 

 

Isaia 51:9 

Trezeste-te, trezeste-te si imbraca-te 

cu putere, brat al Domnului! 

Trezeste-te ca in zilele de odinioara 

si in veacurile din vechime!  

 

Isaia 51:10 

Nu esti Tu acela care ai uscat 

marea, apele adancului celui mare, 

si ai croit in adancimile marii un drum 

pentru trecerea celor rascumparati? 

 

Isaia 51:16 

Eu pun cuvintele Mele in gura ta si te 

acopar cu umbra mainii Mele, ca sa 

intind ceruri noi si sa intemeiez un 

pamant nou, si sa zic Sionului: "Tu 

esti poporul Meu!" 

 

Isaia 52:1a 

Trezeste-te, trezeste-te! Imbraca-te 

in podoaba ta, Sioane! Pune-ti 

hainele de sarbatoare, Ierusalime, 

cetate sfanta!  

 

Isaia 52:2a-b 

Scutura-ti tarana de pe tine, scoala-

te si sezi in capul oaselor, 

Ierusalime! 

 

Isaia 52:5c 

zice Domnul - si cat e ziulica de 

mare este batjocorit Numele Meu. 

 

 

 



Isaia 52:6 

De aceea poporul Meu va cunoaste 

Numele Meu; de aceea va sti in ziua 

aceea ca Eu vorbesc si zic: "Iata-

Ma!" 

 

Isaia 52:8 

Iata glasul strajerilor tai rasuna; ei 

inalta glasul si striga toti de veselie, 

caci vad cu ochii lor cum Se intoarce 

Domnul in Sion. 

 

Isaia 52:9 

 Izbucniti cu toate in strigate de 

bucurie, daramaturi ale Ierusalimului! 

Caci Domnul mangaie pe poporul 

Sau si rascumpara Ierusalimul. 

 

Isaia 52:10 

Domnul Isi descopera bratul Sau cel 

sfant inaintea tuturor neamurilor; si 

toate marginile pamantului vor vedea 

mantuirea Dumnezeului nostru. – 

 

Isaia 52:11 

Plecati, plecati, iesiti din Babilon! Nu 

va atingeti de nimic necurat! Iesiti din 

mijlocul lui! Curatati-va, cei ce purtati 

vasele Domnului! 

 

Isaia 52:13 

Iata, Robul Meu va propasi; Se va 

sui, Se va ridica, Se va inalta foarte 

sus. 

 

Isaia 52:15 

tot asa, pentru multe popoare va fi o 

pricina de bucurie; inaintea Lui 

imparatii vor inchide gura, caci vor 

vedea ce nu li se mai istorisise si vor 

auzi ce nu mai auzisera. 

 

Isaia 53:2 

El a crescut inaintea Lui ca o odrasla 

slaba, ca un lastar care iese dintr-un 

pamant uscat. N-avea nici 

frumusete, nici stralucire ca sa ne 

atraga privirile, si infatisarea Lui n-

avea nimic care sa ne placa. 

 

Isaia 53:3 

Dispretuit si parasit de oameni, Om 

al durerii si obisnuit cu suferinta, era 

asa de dispretuit, ca iti intorceai fata 

de la El, si noi nu L-am bagat in 

seama. 

 

Isaia 55:12a 

Da, veti iesi cu bucurie si veti fi 

calauziti in pace. 

Isaia 53:4 

Totusi El suferintele noastre le-a 

purtat, si durerile noastre le-a luat 

asupra Lui, si noi am crezut ca este 

pedepsit, lovit de Dumnezeu si 

smerit. 

 

Isaia 53:7 

Cand a fost chinuit si asuprit, n-a 

deschis gura deloc, ca un miel pe 

care-l duci la macelarie si ca o oaie 

muta inaintea celor ce o tund: n-a 

deschis gura. 

 

Isaia 53:10 

 Domnul a gasit cu cale sa-L 

zdrobeasca prin suferinta… Dar, 

dupa ce Isi va da viata ca jertfa 

pentru pacat, va vedea o samanta de 

urmasi, va trai multe zile, si lucrarea 

Domnului va propasi in mainile Lui. 

 

Isaia 53:11 

 Va vedea rodul muncii sufletului Lui 

si Se va inviora. Prin cunostinta Lui, 

Robul Meu cel neprihanit va pune pe 

multi oameni intr-o stare dupa voia 

lui Dumnezeu si va lua asupra Lui 

povara nelegiuirilor lor. 

 

Isaia 53:12 

De aceea, Ii voi da partea Lui la un 

loc cu cei mari, si va imparti prada cu 

cei puternici, pentru ca S-a dat pe 

Sine insusi la moarte si a fost pus in 

numarul celor faradelege, pentru ca 

a purtat pacatele multora si S-a rugat 

pentru cei vinovati. 

 

Isaia 54:3 

Caci te vei intinde la dreapta si la 

stanga, samanta ta va cotropi 

neamurile si va locui cetatile pustii. 

 

Isaia 54:4 

Nu te teme, caci nu vei ramane de 

rusine; nu rosi, caci nu vei fi 

acoperita de rusine, ci vei uita si 

rusinea tineretii tale si nu-ti vei mai 

aduce aminte de vaduvia ta.. 

 

Isaia 56:4-5 

vor pazi Sabatele Mele, care vor 

alege ce-Mi este placut si vor starui 

in legamantul Meu, le voi da in Casa 

Mea si inauntrul zidurilor Mele un loc 

si un nume mai bune decat fii si fiice; 

le voi da un nume vesnic, care nu se 

va stinge. 

 

Isaia 54:5-6 

caci Facatorul tau este barbatul tau: 

Domnul este numele Lui, si 

Rascumparatorul tau este Sfantul lui 

Israel. El Se numeste Dumnezeul 

intregului pamant, caci Domnul te 

cheama inapoi ca pe o femeie 

parasita si cu inima intristata, ca pe o 

nevasta din tinerete, care a fost 

izgonita, zice Dumnezeul tau. 

 

Isaia 54:13 

Toti fiii tai vor fi ucenici ai Domnului, 

si mare va fi propasirea fiilor tai. 

 

Isaia 54:8 

Intr-o izbucnire de manie, Imi 

ascunsesem o clipa fata de tine, dar 

Ma voi indura de tine cu o dragoste 

vesnica, zice Domnul, 

Rascumparatorul tau. 

 

Isaia 54:15 

 Daca se urzesc uneltiri, nu vin de la 

Mine; oricine se va uni impotriva ta 

va cadea sub puterea ta. 

 

Isaia 55:2 

De ce cantariti argint pentru un lucru 

care nu hraneste? De ce va dati 

castigul muncii pentru ceva care nu 

satura? Ascultati-Ma, dar, si veti 

manca ce este bun, si sufletul vostru 

se va desfata cu bucate gustoase. 

 

Isaia 55:3 

Luati aminte si veniti la Mine, 

ascultati, si sufletul vostru va trai: 

caci Eu voi incheia cu voi un 

legamant vesnic, ca sa intaresc 

indurarile Mele fata de David. 

 

Isaia 55:11 

cuvantul Meu, care iese din gura 

Mea, nu se intoarce la Mine fara rod, 

ci va face voia Mea si va implini 

planurile Mele. 

 

Isaia 56:1 

 Asa vorbeste Domnul: "Paziti ce 

este drept si faceti ce este bine; caci 

mantuirea Mea este aproape sa vina, 

si neprihanirea Mea este aproape sa 

se arate.” 

 

Isaia 57:1 

Piere cel neprihanit, si nimanui nu-i 

pasa; se duc oamenii de bine, si 

nimeni nu ia aminte ca din pricina 

rautatii este luat cel neprihanit 



Isaia 56:6-7 

Si pe strainii care se vor lipi de 

Domnul ca sa-I slujeasca si sa 

iubeasca Numele Domnului, pentru 

ca sa fie slujitorii Lui, si pe toti cei ce 

vor pazi Sabatul, ca sa nu-l 

pangareasca, si vor starui in 

legamantul Meu, ii voi aduce la 

muntele Meu cel sfant si-i voi umple 

de veselie in Casa Mea de 

rugaciune. Arderile lor de tot si 

jertfele lor vor fi primite pe altarul 

Meu, caci Casa Mea se va numi o 

casa de rugaciune pentru toate 

popoarele. 

 

Isaia 57:11 

Si de cine te sfiai, de cine te 

temeai, de nu Mi-ai fost 

credincioasa, de nu ti-ai adus 

aminte si nu ti-a pasat de Mine? 

Si Eu tac, si inca de multa vreme: 

de aceea nu te temi tu de Mine. 

 

Isaia 57:13c 

Dar cel ce se increde in Mine va 

mosteni tara si va stapani muntele 

Meu cel sfant." - 

 

Isaia 57:18 

I-am vazut caile, si totusi il voi 

tamadui; il voi calauzi si-l voi 

mangaia, pe el si pe cei ce plang 

impreuna cu el. 

 

Isaia 57:19 

Voi pune lauda pe buze: "Pace, pace 

celui de departe si celui de aproape! 

- zice Domnul - Da, Eu il voi tamadui! 

 

Isaia 58:2 

In toate zilele Ma intreaba si vor sa 

afle caile Mele, ca un neam care ar fi 

infaptuit neprihanirea si n-ar fi parasit 

Legea Dumnezeului sau. Imi cer 

hotarari drepte, doresc sa se apropie 

de Dumnezeu. – 

 

Isaia 58:8 

Atunci lumina ta va rasari ca zorile, si 

vindecarea ta va incolti repede; 

neprihanirea ta iti va merge inainte, 

si slava Domnului te va insoti. 

 

Isaia 59:18 

El va rasplati fiecaruia dupa faptele 

lui, va da potrivnicilor Sai mania, va 

intoarce la fel vrajmasilor Sai si va da 

ostroavelor plata cuvenita! 

Isaia 58:3 

"La ce ne foloseste sa postim" - zic 

ei - "daca Tu nu vezi? La ce sa ne 

chinuim sufletul, daca Tu nu tii 

seama de lucrul acesta?" - Pentru 

ca, zice Domnul, in ziua postului 

vostru, va lasati in voia pornirilor 

voastre si asupriti pe simbriasii 

vostri. 

 

Isaia 58:4 

Iata, postiti ca sa va ciorovaiti si sa 

va certati, ca sa bateti rautacios cu 

pumnul; nu postiti cum cere ziua 

aceea, ca sa vi se auda strigatul sus. 

 

Isaia 58:5 

Oare acesta este postul placut Mie: 

sa-si chinuiasca omul sufletul o zi? 

Sa-si plece capul ca un pipirig si sa 

se culce pe sac si cenusa? Aceasta 

numesti tu post si zi placuta 

Domnului? 

 

Isaia 58:5-6 

Iata postul placut Mie: dezleaga 

lanturile rautatii, deznoada legaturile 

robiei, da drumul celor asupriti si 

rupe orice fel de jug; imparte-ti 

painea cu cel flamand si adu in casa 

ta pe nenorocitii fara adapost; daca 

vezi pe un om gol, acopera-l, si nu 

intoarce spatele semenului tau. 

 

Isaia 58:9-10 

Atunci tu vei chema, si Domnul va 

raspunde, vei striga, si El va zice: 

"Iata-Ma!" Daca vei indeparta jugul 

din mijlocul tau, amenintarile cu 

degetul si vorbele de ocara, daca vei 

da mancarea ta celui flamand, daca 

vei satura sufletul lipsit, atunci lumina 

ta va rasari peste intunecime, si 

intunericul tau va fi ca ziua in amiaza 

mare! 

 

Isaia 58:12 

Ai tai vor zidi iarasi pe daramaturile 

de mai inainte, vei ridica din nou 

temeliile strabune, vei fi numit 

"Dregator de sparturi", "Cel ce drege 

drumurile si face tara cu putinta de 

locuit" 

 

Isaia 59:8 

Ei nu cunosc calea pacii, si in caile 

lor nu este dreptate; apuca pe carari 

sucite: oricine umbla pe ele nu 

cunoaste pacea. - 

 

Isaia 58:13-14 

Daca iti vei opri piciorul in ziua 

Sabatului ca sa nu-ti faci gusturile 

tale in ziua Mea cea sfanta; daca 

Sabatul va fi desfatarea ta, ca sa 

sfintesti pe Domnul, slavindu-L, si 

daca-L vei cinsti neurmand caile tale, 

neindeletnicindu-te cu treburile tale si 

nededandu-te la flecarii, atunci te vei 

putea desfata in Domnul, si Eu te voi 

sui pe inaltimile tarii, te voi face sa te 

bucuri de mostenirea tatalui tau 

Iacov; caci gura Domnului a vorbit." 

 

Isaia 59:13-14 

Am fost vinovati si necredinciosi fata 

de Domnul, am parasit pe 

Dumnezeul nostru; am vorbit cu 

apasare si razvratire, am cugetat si 

vorbit cuvinte mincinoase; si astfel 

izbavirea s-a intors inapoi, si 

mantuirea a stat deoparte; caci 

adevarul s-a poticnit in piata de 

obste, si neprihanirea nu poate sa se 

apropie. 

 

Isaia 59:15b-16 

Domnul vede cu privirea manioasa 

ca nu mai este nicio neprihanire. El 

vede ca nu este niciun om si Se mira 

ca nimeni nu mijloceste. Atunci bratul 

Lui Ii vine in ajutor, si neprihanirea 

Lui Il sprijina. 

 

Isaia 59:17 

 Se imbraca cu neprihanire ca si cu o 

platosa, Isi pune pe cap coiful 

mantuirii; ia razbunarea ca o haina si 

Se acopera cu gelozia ca si cu o 

manta. 

 

Isaia 59:19 

Atunci se vor teme de Numele 

Domnului cei de la apus, si de slava 

Lui cei de la rasaritul soarelui; cand 

va navali vrajmasul ca un rau, Duhul 

Domnului il va pune pe fuga. 

 

Isaia 59:20 

Da, va veni un Rascumparator 

pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov 

care se vor intoarce de la pacatele 

lor, zice Domnul. 

 

Isaia 60:15 

De unde erai parasita si urata, si 

nimeni nu trecea prin tine, te voi face 

o podoaba vesnica, o pricina de 

bucurie pentru oameni din neam in 

neam. 



Isaia 59:21 

Si iata legamantul Meu cu ei, zice 

Domnul: "Duhul Meu, care Se 

odihneste peste tine si cuvintele 

Mele pe care le-am pus in gura ta nu 

se vor mai departa din gura ta, nici 

din gura copiilor tai, nici din gura 

copiilor copiilor tai, de acum si pana-

n veac, zice Domnul. 

 

Isaia 60:1 

Scoala-te, lumineaza-te! Caci lumina 

ta vine, si slava Domnului rasare 

peste tine. 

 

Isaia 60:2 

Caci iata, intunericul acopera 

pamantul, si negura mare, 

popoarele; dar peste tine rasare 

Domnul, si slava Lui se arata peste 

tine. 

 

Isaia 60:3 

Neamuri vor umbla in lumina ta, si 

imparati, in stralucirea razelor tale. 

 

Isaia 60:4-5 

"Ridica-ti ochii imprejur si priveste: 

toti se strang si vin spre tine! Fiii tai 

vin de departe, si fiicele tale sunt 

purtate pe brate. Cand vei vedea 

aceste lucruri, vei tresari de bucurie 

si iti va bate inima si se va largi, caci 

bogatiile marii se vor intoarce spre 

tine, si vistieriile neamurilor vor veni 

la tine. 

 

Isaia 60:11 

Portile tale vor sta vesnic deschise, 

nu vor fi inchise nici zi nici noapte, ca 

sa lase sa intre la tine bogatia 

neamurilor si imparatii lor cu alaiul 

lor. 

 

Isaia 60:17b 

Voi face ca pacea sa domneasca 

peste tine, si sa stapaneasca 

dreptatea. 

 

Isaia 60:18b 

vei numi zidurile tale "Mantuire", si 

portile tale "Lauda". 

 

Isaia 60:19 

Nu soarele iti va mai sluji ca lumina 

ziua, nici luna nu te va mai lumina cu 

lumina ei, ci Domnul va fi Lumina ta 

pe vecie, si Dumnezeul tau va fi 

slava ta. 

 

Isaia 60:20 

Soarele tau nu va mai asfinti, si luna 

ta nu se va mai intuneca, caci 

Domnul va fi Lumina ta pe vecie, si 

zilele suferintei tale se vor sfarsi. 

 

Isaia 60:21 

Nu vor mai fi decat oameni 

neprihaniti in poporul tau: ei vor 

stapani tara pe vecie, ca o odrasla 

sadita de Mine, lucrarea mainilor 

Mele, ca sa slujeasca spre slava 

Mea. 

 

Isaia 60:22 

Cel mai mic se va face o mie, si cel 

mai neinsemnat, un neam puternic. 

Eu, Domnul, voi grabi aceste lucruri, 

la vremea lor. 

 

Isaia 61:1 

Duhul Domnului Dumnezeu este 

peste Mine, caci Domnul M-a uns sa 

aduc vesti bune celor nenorociti: El 

M-a trimis sa vindec pe cei cu inima 

zdrobita, sa vestesc robilor 

slobozenia, si prinsilor de razboi, 

izbavirea; 

 

Isaia 61:2 

 sa vestesc un an de indurare al 

Domnului si o zi de razbunare a 

Dumnezeului nostru; sa mangai pe 

toti cei intristati; 

 

Isaia 61:3 

sa dau celor intristati din Sion, sa le 

dau o cununa imparateasca in loc de 

cenusa, un untdelemn de bucurie in 

locul plansului, o haina de lauda in 

locul unui duh mahnit, ca sa fie 

numiti "terebinti ai neprihanirii", "un 

sad al Domnului", ca sa slujeasca 

spre slava Lui." 

 

Isaia 61:6 

Dar voi va veti numi preoti ai 

Domnului si veti fi numiti slujitori ai 

Dumnezeului nostru, veti manca 

bogatiile neamurilor si va veti fali cu 

fala lor. 

 

Isaia 61:7 

In locul ocarii voastre veti avea 

indoita cinste; in locul rusinii se vor 

inveseli de partea lor, caci vor 

stapani indoit in tara lor si vor avea o 

bucurie vesnica. 

 

 

Isaia 61:8 

Caci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, 

urasc rapirea si nelegiuirea; le voi da 

cu credinciosie rasplata lor si voi 

incheia cu ei un legamant vesnic. 

 

Isaia 61:9 

Samanta lor va fi cunoscuta intre 

neamuri, si urmasii lor, printre 

popoare; toti cei ce-i vor vedea vor 

cunoaste ca sunt o samanta 

binecuvantata de Domnul. 

 

Isaia 61:11 

Caci, dupa cum pamantul face sa 

rasara lastarul lui si dupa cum o 

gradina face sa incolteasca 

semanaturile ei, asa va face Domnul 

Dumnezeu sa rasara mantuirea si 

lauda in fata tuturor neamurilor. 

 

Isaia 62:1 

De dragostea Sionului nu voi tacea, 

de dragostea Ierusalimului nu voi 

inceta, pana nu se va arata 

mantuirea lui, lumina soarelui si 

izbavirea lui, ca o faclie care s-

aprinde 

 

Isaia 62:2 

Atunci neamurile vor vedea 

mantuirea ta, si toti imparatii, slava 

ta; si-ti vor pune un nume nou pe 

care-l va hotari gura Domnului. 

 

Isaia 62:3 

Vei fi o cununa stralucitoare in mana 

Domnului, o legatura imparateasca 

in mana Dumnezeului tau. 

 

Isaia 62:4 

Nu te vor mai numi "Parasita" si nu-ti 

vor mai numi pamantul un pustiu, ci 

te vor numi: "Placerea Mea este in 

ea", si tara ta o vor numi "Beula", 

"Maritata", caci Domnul Isi pune 

placerea in tine, si tara ta se va 

marita iarasi. 

 

Isaia 62:9a 

Ci cei ce vor strange graul, aceia il 

vor manca si vor lauda pe Domnul, 

 

Isaia 62:5 

Cum se uneste un tanar cu o 

fecioara, asa se vor uni fiii tai cu tine; 

si cum se bucura mirele de mireasa 

lui, asa Se va bucura Dumnezeul tau 

de tine. 

 



Isaia 62:6 

Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus 

niste strajeri care nu vor tacea 

niciodata, nici zi, nici noapte! Voi 

care aduceti aminte Domnului de el, 

nu va odihniti deloc! 

 

Isaia 62:11 

Iata ce vesteste Domnul pana la 

marginile pamantului: "Spuneti fiicei 

Sionului: "Iata, Mantuitorul tau vine; 

iata, plata este cu El, si rasplatirile 

merg inaintea Lui." 

 

Isaia 63:7 

Voi vesti indurarile Domnului, faptele 

Lui minunate, dupa tot ce a facut 

Domnul pentru noi! Voi spune marea 

Lui bunatate fata de casa lui Israel, 

caci i-a facut dupa indurarile si  

bogatia dragostei Lui. 

 

Isaia 63:8 

El a zis: "Negresit, ei sunt poporul 

Meu, niste copii care nu vor fi 

necredinciosi!" Si astfel El S-a facut 

Mantuitorul lor. 

 

Isaia 63:9 

In toate necazurile lor n-au fost fara 

ajutor, si Ingerul care este inaintea 

fetei Lui i-a mantuit; El insusi i-a 

rascumparat, in dragostea si 

indurarea Lui, si necurmat i-a sprijinit 

si i-a purtat in zilele din vechime. 

 

Isaia 63:14 

Ca fiara care se coboara in vale asa 

i-a dus Duhul Domnului la odihna. 

Asa ai povatuit Tu pe poporul Tau, 

ca sa-Ti faci un Nume plin de slava! 

 

Isaia 63:16 

Totusi Tu esti Tatal nostru! Caci 

Avraam nu ne cunoaste, si Israel nu 

stie cine suntem; dar Tu, Doamne, 

esti Tatal nostru, Tu, din vesnicie Te 

numesti "Mantuitorul nostru". 

 

Isaia 65:21 

Vor zidi case si le vor locui; vor sadii 

vii si le vor manca rodul. 

 

Isaia 63:17 

Pentru ce, Doamne, ne lasi sa 

ratacim de la caile Tale si ne 

impietresti inima ca sa nu ne temem 

de Tine? Intoarce-Te, din dragoste 

pentru robii Tai, pentru semintiile 

mostenirii Tale! 

Isaia 63:19 

Am ajuns ca un popor pe care 

niciodata nu l-ai carmuit Tu si peste 

care niciodata nu s-a chemat 

Numele Tau… 

 

Isaia 64:3 

Cand ai facut minuni la care nu ne 

asteptam, Te-ai coborat, si muntii s-

au zguduit inaintea Ta 

 

Isaia 64:5 

Tu iesi inaintea celor ce implinesc cu 

bucurie dreptatea, celor ce umbla in 

caile Tale si isi aduc aminte de Tine. 

Dar Te-ai maniat, pentru ca am 

pacatuit: vom suferi noi vesnic sau 

putem fi mantuiti? 

 

Isaia 64:6-7 

Toti am ajuns ca niste necurati, si 

toate faptele noastre bune sunt ca o 

haina manjita. Toti suntem ofiliti ca o 

frunza, si nelegiuirile noastre ne iau 

ca vantul. Nu este nimeni care sa 

cheme Numele Tau sau care sa se 

trezeasca si sa se alipeasca de Tine: 

de aceea ne-ai ascuns fata Ta si ne 

lasi sa pierim din pricina nelegiuirilor 

noastre. 

 

Isaia 64:8 

Dar, Doamne, Tu esti Tatal nostru; 

noi suntem lutul, si Tu, olarul care 

ne-ai intocmit: suntem cu totii 

lucrarea mainilor Tale. 

 

Isaia 64:9 

Nu Te mania prea mult, Doamne, si 

nu-Ti aduce aminte in veci de 

nelegiuire! Priveste, dar, spre noi, 

caci toti suntem poporul Tau. 

 

Isaia 64:12 

Dupa toate acestea, Te vei opri Tu, 

Doamne? Vei tacea Tu oare si ne vei 

intrista nespus de mult? 

 

Cantarea Cantarilor 3:5b 

nu starniti, nu treziti dragostea pana 
nu vine ea. – 

 

Isaia 65:8 

Asa vorbeste Domnul: "Dupa cum, 

cand se gaseste zeama intr-un 

strugure, se zice: "Nu-l nimici, caci 

este o binecuvantare in el!", tot asa, 

si Eu voi face la fel, din dragoste 

pentru robii Mei, ca sa nu nimicesc 

totul. 

Isaia 65:13-14 

Iata ca robii Mei vor manca, iar voi 

veti fi flamanzi; iata ca robii Mei vor 

bea, iar voua va va fi sete; iata ca 

robii Mei se vor bucura, si voi va veti 

rusina; iata ca robii Mei vor canta de 

vesela ce la va fi inima, dar voi veti 

striga de durerea pe care o veti avea 

in suflet si va veti boci de mahnit ce 

va va fi duhul. 

 

Isaia 65:16 

Asa ca, cine se va binecuvanta in 

tara se va binecuvanta in Dumnezeul 

adevarului, si cine va jura in tara va 

jura pe Dumnezeul adevarului, caci 

vechile suferinte vor fi uitate, vor fi 

ascunse de ochii Mei. 

 

Isaia 65:17 

Caci iata, Eu fac ceruri noi si un 

pamant nou; asa ca nimeni nu-si va 

mai aduce aminte de lucrurile trecute 

si nimanui nu-i vor mai veni in minte. 

 

Isaia 65:18 

Ci va veti bucura si va veti inveseli 

pe vecie pentru cele ce voi face. 

Caci voi preface Ierusalimul in 

veselie, si pe poporul lui, in bucurie. 

 

Isaia 65:19 

Eu insumi Ma voi inveseli asupra 

Ierusalimului si Ma voi bucura de 

poporul Meu; nu se va mai auzi in el 

de acum nici glasul plansetelor, nici 

glasul tipetelor. 

 

Isaia 65:22 

Nu vor zidi case, ca altul sa 

locuiasca in ele; nu vor sadi vii, 

pentru ca altul sa le manance rodul; 

caci zilele poporului Meu vor fi ca 

zilele copacilor, si alesii Mei se vor 

bucura de lucrul mainilor lor. 

 

Isaia 65:24 

Inainte ca sa Ma cheme, le voi 

raspunde; inainte ca sa ispraveasca 

vorba, ii voi asculta! 

 

Isaia 65:23 

Nu vor munci degeaba si nu vor 

avea copii ca sa-i vada pierind, caci 

vor alcatui o samanta binecuvantata 

de Domnul, si copiii lor vor fi 

impreuna cu ei. 

 

 

 



Isaia 65:25b 

Niciun rau, nicio vatamare nu se va 

face pe tot muntele Meu cel sfant, 

zice Domnul. 

 

Isaia 66:4 

De aceea, si Eu voi alege ce este 

spre nefericirea lor si voi aduce 

peste ei lucrurile de care se tem, 

caci, cand am chemat Eu, n-au 

raspuns, si, cand am vorbit Eu, n-au 

ascultat, ci au facut ce este rau 

inaintea Mea si au ales ce nu-Mi 

place!" 

 

Isaia 66:9 

As putea sa deschid pantecele 

mamei si sa nu las sa nasca? - zice 

Domnul. - Eu, care fac sa nasca, as 

putea sa impiedic oare nasterea? - 

zice Dumnezeul tau. 

 

Isaia 66:10-11 

Bucurati-va impreuna cu Ierusalimul 

si inveseliti-va cu el, toti cei ce-l 

iubiti; impartiti si bucuria cu el, acum, 

toti cei ce l-ati plans, ca sa fiti 

saturati band laptele mangaierilor lui, 

ca sa va desfatati in totul de 

plinatatea slavei lui." 

 

Isaia 66:13 

Cum mangaie pe cineva mama sa, 

asa va voi mangaia Eu; da, veti fi 

mangaiati in Ierusalim! 

 

Isaia 66:14 

 Si cand veti vedea aceste lucruri, 

inima vi se va bucura, si oasele 

voastre vor prinde putere ca iarba. - 

Domnul isi va arata astfel puterea 

fata de robii Sai, dar va face pe 

vrajmasii Lui sa-I simta mania. 

 

Isaia 66:22 

Caci, dupa cum cerurile cele noi si 

pamantul cel nou, pe care le voi 

face, vor dainui inaintea Mea - zice 

Domnul - asa va dainui si samanta 

voastra si numele vostru. 

 

Cantarea Cantarilor 5:2a 

Adormisem, dar inima imi veghea…  

Cantarea Cantarilor 8:6 

Pune-ma ca o pecete pe inima ta, ca 

o pecete pe bratul tau; caci 

dragostea este tare ca moartea, si 

gelozia este neinduplecata ca 

Locuinta mortilor; jarul ei este jar de 

foc, o flacara a Domnului. 

Cantarea Cantarilor 8:7 

 Apele cele mari nu pot sa stinga 

dragostea, si raurile n-ar putea s-o 

inece; de ar da omul toate averile din 

casa lui pentru dragoste, tot n-ar 

avea decat dispret. 

 

Eclesiastul 1:3 

Ce folos are omul din toata truda pe 

care si-o da sub soare? 

 

Eclesiastul 1:8 

 Toate lucrurile sunt intr-o necurmata 

framantare, asa cum nu se poate 

spune; ochiul nu se mai satura 

privind, si urechea nu oboseste 

auzind. 

 

Eclesiastul 1:9 

Ce a fost va mai fi, si ce s-a facut se 

va mai face; nu este nimic nou sub 

soare. 

 

Eclesiastul 1:13 

Mi-am pus inima sa cercetez si sa 

adancesc cu intelepciune tot ce se 

intampla sub ceruri: iata o 

indeletnicire plina de truda la care 

supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. 

 

Eclesiastul 1:15 

Ce este stramb nu se poate indrepta, 

si ce lipseste nu poate fi trecut la 

numar. 

 

Eclesiastul 1:17 

Mi-am pus inima sa cunosc 

intelepciunea si sa cunosc prostia si 

nebunia. Dar am inteles ca si 

aceasta este goana dupa vant. 

 

Eclesiastul 1:18 

Caci unde este multa intelepciune 

este si mult necaz, si cine stie multe 

are si multa durere. 

 

Eclesiastul 2:1 

Am zis inimii mele: "Haide! Vreau sa 

te incerc cu veselie, si gusta 

fericirea." Dar iata ca si aceasta este 

o desertaciune. 

 

Eclesiastul 2:11 

Apoi, cand m-am uitat cu bagare de 

seama la toate lucrarile pe care le 

facusem cu mainile mele si la truda 

cu care le facusem, am vazut ca in 

toate este numai desertaciune si 

goana dupa vant, si ca nu este nimic 

trainic sub soare. 

Eclesiastul 2:13-14 

Si am vazut ca intelepciunea este cu 

atat mai de folos decat nebunia, cu 

cat este mai de folos lumina decat 

intunericul; inteleptul isi are ochii in 

cap, iar nebunul umbla in intuneric. 

Dar am bagat de seama ca si unul si 

altul au aceeasi soarta. 

 

Eclesiastul 2:18 

Mi-am urat pana si toata munca pe 

care am facut-o sub soare, munca 

pe care o las omului care vine dupa 

mine, ca sa se bucure de ea. 

 

Eclesiastul 2:23 

Toate zilele lui sunt pline de durere, 

si truda lui nu este decat necaz: nici 

macar noaptea n-are odihna inima 

lui. Si aceasta este o desertaciune. 

 

Eclesiastul 2:24 

Nu este alta fericire pentru om decat 

sa manance si sa bea, si sa-si 

inveseleasca sufletul cu ce este bun 

din agoniseala lui! Dar am vazut ca 

si aceasta vine din mana lui 

Dumnezeu. 

 

Eclesiastul 2:25-26 

Cine, in adevar, poate sa manance si 

sa se bucure fara El? Caci El da 

omului placut Lui intelepciune, stiinta 

si bucurie; dar celui pacatos ii da 

grija sa stranga si s-adune, ca sa 

dea celui placut lui Dumnezeu! Si 

aceasta este o desertaciune si 

goana dupa vant. 

 

Eclesiastul 3:4 

plansul isi are vremea lui, si rasul isi 

are vremea lui; bocitul isi are vremea 

lui, si jucatul isi are vremea lui; 

 

Eclesiastul 3:5 

aruncarea cu pietre isi are vremea ei, 

si strangerea pietrelor isi are vremea 

ei; imbratisarea isi are vremea ei, si 

departarea de imbratisari isi are 

vremea ei; 

 

Eclesiastul 3:7 

 ruptul isi are vremea lui, si cusutul 

isi are vremea lui; tacerea isi are 

vremea ei, si vorbirea isi are vremea 

ei; 

 

Eclesiastul 7:18b 

cine se teme de Dumnezeu scapa 

din toate acestea 



Eclesiastul 3:8 

iubitul isi are vremea lui, si uratul isi 

are vremea lui; razboiul isi are 

vremea lui, si pacea isi are vremea 

ei. 

 

Eclesiastul 3:9-10 

Ce folos are cel ce munceste din 

truda lui? Am vazut la ce 

indeletnicire supune Dumnezeu pe 

fiii oamenilor. 

 

Eclesiastul 3:12-13 

Am ajuns sa cunosc ca nu este alta 

fericire pentru ei decat sa se bucure 

si sa traiasca bine in viata lor; dar si 

faptul ca un om mananca si bea, si 

duce un trai bun in mijlocul intregii lui 

munci este un dar de la Dumnezeu. 

 

Eclesiastul 3:15 

Ce este a mai fost, si ce va fi a mai 

fost; si Dumnezeu aduce iarasi 

inapoi ce a trecut. 

 

Eclesiastul 3:17 

Atunci am zis in inima mea: 

"Dumnezeu va judeca si pe cel bun 

si pe cel rau; caci El a sorocit o 

vreme pentru orice lucru si pentru 

orice fapta." 

 

Eclesiastul 3:18 

Am zis in inima mea ca acestea se 

intampla numai pentru oameni, ca 

sa-i incerce Dumnezeu, si ei insisi sa 

vada ca nu sunt decat niste 

dobitoace. 

 

Eclesiastul 3:22 

Asa ca am vazut ca nu este nimic 

mai bun pentru om decat sa se 

inveseleasca de lucrarile lui: aceasta 

este partea lui. Caci cine-l va face sa 

se bucure de ce va fi dupa el? 

 

Eclesiastul 4:1b 

si iata ca cei apasati varsa lacrimi, si 

nu este nimeni sa-i mangaie! Ei sunt 

prada silniciei asupritorilor lor, si n-

are cine sa-i mangaie! 

 

Eclesiastul 4:4 

Am mai vazut ca orice munca si 

orice iscusinta la lucru isi are temeiul 

numai in pizma unuia asupra altuia. 

Si aceasta este o desertaciune si 

goana dupa vant. 

 

 

Eclesiastul 4:6 

Mai bine o mana plina de odihna 

decat amandoi pumnii plini de truda 

si goana dupa vant. 

 

Eclesiastul 4:7-8 

Am mai vazut o alta desertaciune 

sub soare: un om este singur 

singurel, n-are nici fiu, nici frate, si 

totusi munca lui n-are sfarsit, ochii nu 

i se satura niciodata de bogatii si nu 

se gandeste: "Pentru cine muncesc 

eu si-mi lipsesc sufletul de placeri?" 

Si aceasta este o desertaciune si un 

lucru rau. 

 

Eclesiastul 4:11 

Tot asa, daca se culca doi impreuna, 

se incalzesc unul pe altul, dar cum 

are sa se incalzeasca daca e singur? 

 

Eclesiastul 4:12 

Si daca se scoala cineva asupra 

unuia, doi pot sa-i stea impotriva; si 

funia impletita in trei nu se rupe usor. 

 

Eclesiastul 4:13 

Mai bine un copil sarac si intelept 

decat un imparat batran si fara 

minte, care nu intelege ca trebuie sa 

se lase indrumat; 

 

Eclesiastul 5:3 

Caci, daca visele se nasc din 

multimea grijilor, prostia nebunului se 

cunoaste din multimea cuvintelor. 

 

Eclesiastul 5:5 

Mai bine sa nu faci nicio juruinta 

decat sa faci o juruinta, si sa n-o 

implinesti. 

 

Eclesiastul 5:6 

Nu lasa gura sa te bage in pacat si 

nu zice inaintea trimisului lui 

Dumnezeu: "M-am pripit." Pentru ce 

sa Se manie Dumnezeu din pricina 

cuvintelor tale si sa nimiceasca 

lucrarea mainilor tale? 

 

Eclesiastul 10:12 

Cuvintele unui intelept sunt placute, 

dar buzele nebunului ii aduc pieirea. 

 

Eclesiastul 5:7 

Caci, daca este desertaciune in 

multimea viselor, nu mai putin este si 

in multimea vorbelor; de aceea, 

teme-te de Dumnezeu. 

 

Eclesiastul 5:8 

Cand vezi in tara pe cel sarac, 

napastuit si jefuit in numele dreptului 

si dreptatii, sa nu te miri de lucrul 

acesta! Caci peste cel mare 

vegheaza altul mai mare, si peste ei 

toti, Cel Preainalt. 

 

Eclesiastul 5:9 

Dar un folos pentru tara, in toate 

privintele, este un imparat pretuit in 

tara. 

 

Eclesiastul 5:10 

 Cine iubeste argintul nu se satura 

niciodata de argint, si cine iubeste 

bogatia multa nu trage folos din ea. 

Si aceasta este o desertaciune! 

 

Eclesiastul 5:11 

Cand se inmultesc bunatatile, se 

inmultesc si cei ce le mananca; si ce 

folos mai are din ele stapanul lor 

decat ca le vede cu ochii? 

 

Eclesiastul 5:12 

Dulce este somnul lucratorului, fie ca 

a mancat mult, fie ca a mancat putin; 

dar pe cel bogat nu-l lasa imbuibarea 

sa doarma. 

 

Eclesiastul 5:15 

Cum a iesit de gol din pantecele 

mamei sale, din care a venit, asa se 

intoarce si nu poate sa ia nimic in 

mana din toata osteneala lui. 

 

Eclesiastul 5:18 

Iata ce am vazut: este bine si frumos 

ca omul sa manance si sa bea, si sa 

traiasca bine in mijlocul muncii lui cu 

care se trudeste sub soare, in toate 

zilele vietii lui pe care i le-a dat 

Dumnezeu; caci aceasta este partea 

lui. 

 

Eclesiastul 5:19 

Dar, daca a dat Dumnezeu cuiva 

avere si bogatii si i-a ingaduit sa 

manance din ele, sa-si ia partea lui 

din ele si sa se bucure in mijlocul 

muncii lui, acesta este un dar de la 

Dumnezeu. 

 

Eclesiastul 5:20 

Caci nu se mai gandeste mult la 

scurtimea zilelor vietii lui, de vreme 

ce Dumnezeu ii umple inima de 

bucurie. 

 



Eclesiastul 6:2 

Este, de pilda, un om caruia i-a dat 

Dumnezeu avere, bogatii si slava, 

asa ca nu-i lipseste nimic din ce-i 

doreste sufletul, dar Dumnezeu nu-l 

lasa sa se bucure de ele, ci un strain 

se bucura de ele: aceasta este o 

desertaciune si un rau mare. 

 

Eclesiastul 6:7 

Toata truda omului este pentru gura 

lui, si totusi poftele nu i se implinesc 

niciodata. 

 

Eclesiastul 6:9 

 Mai bine ce vezi cu ochii decat 

framantare de pofte neimplinite: si 

aceasta este o desertaciune si 

goana dupa vant. 

 

Eclesiastul 6:10 

Ce este omul se cunoaste dupa 

numele care i s-a dat demult: se stie 

ca este din pamant, si nu poate sa 

se judece cu Cel ce este mai tare 

decat el. 

 

Eclesiastul 7:1 

Mai mult face un nume bun decat 

untdelemnul mirositor, si ziua mortii, 

decat ziua nasterii. 

 

Eclesiastul 7:2 

Mai bine sa te duci intr-o casa de jale 

decat sa te duci intr-o casa de 

petrecere; caci acolo iti aduci aminte 

de sfarsitul oricarui om, si cine 

traieste isi pune la inima lucrul 

acesta. 

 

Eclesiastul 7:3 

Mai buna este intristarea decat rasul; 

caci, prin intristarea fetei, inima se 

face mai buna. 

 

Eclesiastul 7:4 

Inima inteleptilor este in casa de jale, 

iar inima celor fara minte este in 

casa petrecerii. 

 

Eclesiastul 7:9 

Mai bun este sfarsitul unui lucru 

decat inceputul lui; mai bine cel bun 

la suflet decat cel ingamfat. 

 

Eclesiastul 7:11 

Intelepciunea pretuieste cat o 

mostenire, si chiar mai mult, pentru 

cei ce vad soarele. 

 

Eclesiastul 7:12 

Caci ocrotire da si intelepciunea, 

ocrotire da si argintul; dar un folos 

mai mult al stiintei este ca 

intelepciunea tine in viata pe cei ce o 

au. 

 

Eclesiastul 7:13 

Uita-te cu bagare de seama la 

lucrarea lui Dumnezeu: cine poate sa 

indrepte ce a facut El stramb? 

 

Eclesiastul 7:14 

In ziua fericirii, fii fericit, si in ziua 

nenorocirii, gandeste-te ca 

Dumnezeu a facut si pe una si pe 

cealalta, pentru ca omul sa nu mai 

poata sti nimic din ce va fi dupa el. 

 

Eclesiastul 7:16 

Nu fi prea neprihanit si nu te arata 

prea intelept: pentru ce sa te pierzi 

singur? 

 

Eclesiastul 7:19 

Intelepciunea face pe cel intelept mai 

tare decat zece viteji care sunt intr-o 

cetate. 

 

Eclesiastul 7:20 

Fiindca pe pamant nu este niciun om 

fara prihana, care sa faca binele fara 

sa pacatuiasca. 

 

Eclesiastul 7:21-22 

 Nu lua nici tu seama la toate vorbele 

care se spun, ca nu cumva s-auzi pe 

sluga ta vorbindu-te de rau! Caci stie 

inima ta de cate ori ai vorbit si tu de 

rau pe altii. 

 

Eclesiastul 7:29 

Numai iata ce am gasit: ca 

Dumnezeu a facut pe oameni fara 

prihana, dar ei umbla cu multe 

siretenii. 

 

Eclesiastul 8:6 

Caci pentru orice lucru este o vreme 

si o judecata, si nenorocirea paste 

pe om. 

 

Eclesiastul 8:1 

Cine este ca cel intelept si cine 

pricepe rostul lucrurilor? 

Intelepciunea omului ii lumineaza 

fata, si asprimea fetei i se schimba. 

 

 

 

Eclesiastul 8:5 

Pe cine pazeste porunca, nu-l atinge 

nicio nenorocire, dar inima 

inteleptului cunoaste si vremea si 

judecata. 

 

Eclesiastul 8:8 

Omul nu este stapan pe suflarea lui, 

ca s-o poata opri, si n-are nicio 

putere peste ziua mortii; in lupta 

aceasta nu este izbavire, si rautatea 

nu poate scapa pe cei rai. 

 

Eclesiastul 8:12 

Totusi, macar ca pacatosul face de o 

suta de ori raul si staruie multa 

vreme in el, eu stiu ca fericirea este 

pentru cei ce se tem de Dumnezeu si 

au frica de El. 

 

Eclesiastul 8:13 

Dar cel rau nu este fericit si nu-si va 

lungi zilele, intocmai ca umbra, 

pentru ca n-are frica de Dumnezeu. 

 

Eclesiastul 8:15 

Am laudat, dar, petrecerea, pentru 

ca nu este alta fericire pentru om sub 

soare decat sa manance si sa bea, si 

sa se inveseleasca; iata ce trebuie 

sa-l insoteasca in mijlocul muncii lui, 

in zilele vietii pe care i le da 

Dumnezeu sub soare. 

 

Eclesiastul 8:16-17 

Cand mi-am pus inima sa cunosc 

intelepciunea si sa ma uit cu bagare 

de seama la truda pe care si-o da 

omul pe pamant - caci omul nu vede 

somn cu ochii, nici zi, nici noapte -

am vazut atunci toata lucrarea lui 

Dumnezeu, am vazut ca omul nu 

poate sa patrunda ce se face sub 

soare; oricat s-ar trudi el sa 

cerceteze, tot nu va putea afla; si 

chiar daca inteleptul ar zice ca a 

ajuns sa inteleaga, tot nu poate sa 

gaseasca. 

 

Eclesiastul 9:18 

 Intelepciunea este mai de pret decat 

sculele de razboi; dar un singur 

pacatos nimiceste mult bine. 

 

Eclesiastul 9:7 

Du-te, dar, de mananca-ti painea cu 

bucurie si bea-ti cu inima buna vinul; 

caci demult a gasit Dumnezeu 

placere in ce faci tu acum. 

 



Eclesiastul 9:1b 

am vazut ca cei neprihaniti si 

intelepti, si faptele lor sunt in mana 

lui Dumnezeu, atat dragostea, cat si 

ura. Oamenii nu stiu nimic mai 

dinainte; totul este inaintea lor in 

viitor. 

 

Eclesiastul 9:9 

Gusta viata cu nevasta pe care o 

iubesti, in tot timpul vietii tale desarte 

pe care ti-a dat-o Dumnezeu sub 

soare, in aceasta vreme trecatoare; 

caci aceasta iti este partea in viata in 

mijlocul trudei cu care te ostenesti 

sub soare. 

 

Eclesiastul 9:10 

Tot ce gaseste mana ta sa faca, fa 

cu toata puterea ta! Caci, in Locuinta 

mortilor in care mergi, nu mai este 

nici lucrare, nici chibzuiala, nici 

stiinta, nici intelepciune! 

 

Eclesiastul 9:11 

 Am mai vazut apoi sub soare ca nu 

cei iuti alearga, ca nu cei viteji 

castiga razboiul, ca nu cei intelepti 

castiga painea, nici cei priceputi, 

bogatia, nici cei invatati, bunavointa, 

ci toate atarna de vreme si de 

imprejurari. 

 

Eclesiastul 9:15 

In ea se afla un om sarac, dar 

intelept, care a scapat cetatea cu 

intelepciunea lui. Si nimeni nu se 

gandise la omul acela sarac. 

 

Eclesiastul 9:16 

Atunci am zis: "Mai buna este 

intelepciunea decat taria!" Totusi 

intelepciunea saracului este 

dispretuita, si nimeni nu-l asculta. 

 

Eclesiastul 9:17 

Cuvintele inteleptilor, ascultate in 

liniste, sunt mai de pret decat 

strigatele unuia care stapaneste intre 

nebuni. 

 

Eclesiastul 10:10c 

de aceea la izbanda ajungi prin 

intelepciune. 

 

Eclesiastul 10:4 

Cand izbucneste impotriva ta mania 

celui ce stapaneste, nu-ti parasi 

locul, caci sangele rece te pazeste 

de mari pacate. 

Eclesiastul 10:8 

Cine sapa groapa altuia cade el in 

ea, si cine surpa un zid va fi muscat 

de un sarpe. 

 

Eclesiastul 10:17 

Ferice de tine, tara al carei imparat 

este de neam mare si ai carei 

voievozi mananca la vremea potrivita 

ca sa-si intareasca puterile, nu ca sa 

se dedea la betie! 

 

Eclesiastul 10:18 

Cand mainile sunt lenese, se lasa 

grinda, si, cand se lenevesc mainile, 

ploua in casa. 

 

Eclesiastul 10:20 

Nu blestema pe imparat, nici chiar in 

gand, si nu blestema pe cel bogat in 

odaia in care te culci; caci s-ar putea 

intampla ca pasarea cerului sa-ti 

duca vorba, si un sol inaripat sa-ti 

dea pe fata vorbele. 

 

Eclesiastul 11:5 

Cum nu stii care este calea vantului, 

nici cum se fac oasele in pantecele 

femeii insarcinate, tot asa nu cunosti 

nici lucrarea lui Dumnezeu, care le 

face pe toate. 

 

Eclesiastul 11:6 

Dimineata seamana-ti samanta, si 

pana seara nu lasa mana sa ti se 

odihneasca, fiindca nu stii ce va 

izbuti, aceasta sau aceea, sau daca 

amandoua sunt deopotriva de bune. 

 

Eclesiastul 12:13 

Sa ascultam, dar, incheierea tuturor 

invataturilor: Teme-te de Dumnezeu 

si pazeste poruncile Lui. Aceasta 

este datoria oricarui om. 

 

Eclesiastul 12:14 

Caci Dumnezeu va aduce orice fapta 

la judecata, si judecata aceasta se 

va face cu privire la tot ce este 

ascuns, fie bine, fie rau. 

 

Proverbele 2:8 

Ocroteste cararile neprihanirii, si 

pazeste calea credinciosilor Lui. 

 

Proverbele 1:7 

Frica Domnului este inceputul 

stiintei; dar nebunii nesocotesc 

intelepciunea si invatatura. 

 

Proverbele 1:19 

Aceasta este soarta tuturor celor 

lacomi de castig, lacomia aduce 

pierderea celor ce se dedau la ea. 

 

Proverbele 2:10-15 

Caci intelepciunea va veni in inima 

ta, si cunostinta va fi desfatarea 

sufletului tau; chibzuinta va veghea 

asupra ta, priceperea te va pazi, ca 

sa te scape de calea cea rea, de 

omul care tine cuvantari stricate; de 

cei ce parasesc cararile adevarate 

ca sa umble pe drumuri intunecoase; 

care se bucura sa faca raul si isi pun 

placerea in rautate, care umbla pe 

carari strambe si apuca pe drumuri 

sucite; 

 

Proverbele 3:1-2 

Fiule, nu uita invataturile mele si 

pastreaza in inima ta sfaturile mele! 
Caci ele iti vor lungi zilele si anii vietii 

tale si-ti vor aduce multa pace. 

 

Proverbele 3:7-8 

Nu te socoti singur intelept; teme-te 

de Domnul si abate-te de la rau! 

Aceasta va aduce sanatate trupului 

tau si racorire oaselor tale. 

 

Proverbele 3:9-10 

Cinsteste pe Domnul cu averile tale 

si cu cele dintai roade din tot venitul 

tau: caci atunci granarele iti vor fi 

pline de belsug, si teascurile tale vor 

geme de must. 

 

Proverbele 3:13 

Ferice de omul care gaseste 

intelepciunea si de omul care capata 

pricepere! 

 

Proverbele 3:21-22 

 Fiule, sa nu se departeze 

invataturile acestea de ochii tai: 

pastreaza intelepciunea si 

chibzuinta! Caci ele vor fi viata 

sufletului tau si podoaba gatului tau. 

 

Proverbele 3:24 

Cand te vei culca, vei fi fara teama, 

si cand vei dormi, somnul iti va fi 

dulce. 

 

Proverbele 5:19 

Cerboaica iubita, caprioara placuta: 

fii imbatat tot timpul de dragalasiile 

ei, fii indragostit necurmat de 

dragostea ei! 



Proverbele 3:27-28 

Nu opri o binefacere celui ce are 

nevoie de ea, cand poti s-o faci. Nu 

zice aproapelui tau: "Du-te si vino 

iarasi; iti voi da maine!" cand ai de 

unde sa dai. 

 

Proverbele 3:29-30 

Nu gandi rau impotriva aproapelui 

tau, cand locuieste linistit langa tine. 

Nu te certa fara pricina cu cineva, 

cand nu ti-a facut niciun rau. 

 

Proverbele 3:32 

Caci Domnul uraste pe oamenii 

stricati, dar este prieten cu cei fara 

prihana. 

 

Proverbele 3:33b 

locuinta celor neprihaniti o 

binecuvanta. 

 

Proverbele 3:35 

Inteleptii vor mosteni slava, dar 

partea celor nebuni este rusinea. 

 

Proverbele 4:5-6 

Dobandeste intelepciune, 

dobandeste pricepere; nu uita 

cuvintele gurii mele si nu te abate de 

la ele. N-o parasi, si ea te va pazi; 

iubeste-o, si te va ocroti! 

 

Proverbele 4:10-12 

Asculta, fiule, primeste cuvintele 

mele, si anii vietii tale se vor inmulti. 

Eu iti arat calea intelepciunii, te 

povatuiesc pe cararile neprihanirii. 

Cand vei umbla, pasul nu-ti va fi 

stanjenit; si cand vei alerga, nu te vei 

poticni. 

 

Proverbele 5:15 

Bea apa din fantana ta si din 

izvoarele putului tau. 

 

Proverbele 6:6 

Du-te la furnica, lenesule; uita-te cu 

bagare de seama la caile ei si 

intelepteste-te! 

 

Proverbele 6:16-19 

Sase lucruri uraste Domnul si chiar 

sapte Ii sunt urate: ochii trufasi, limba 

mincinoasa, mainile care varsa 

sange nevinovat, inima care urzeste 

planuri nelegiuite, picioarele care 

alearga repede la rau, martorul 

mincinos, care spune minciuni, si cel 

ce starneste certuri intre frati. 

Proverbele 6:20-22 

Fiule, pazeste sfaturile tatalui tau si 

nu lepada invatatura mamei tale: 

leaga-le necurmat la inima, atarna-le 

de gat. Ele te vor insoti in mersul tau, 

te vor pazi in pat si iti vor vorbi la 

desteptare! 

 

Proverbele 7:2-3 

Tine sfaturile mele si vei trai; pazeste 

invataturile mele ca lumina ochilor. 

Leaga-le la degete, scrie-le pe tablita 

inimii tale. 

 

Proverbele 7:4 

Zi intelepciunii: "Tu esti sora mea!" Si 

numeste priceperea prietena ta – 

 

Proverbele 8:6-7 

Ascultati, caci am lucruri mari de 

spus, si buzele mi se deschid ca sa 

invete pe altii ce este drept. Caci 

gura mea vesteste adevarul, si 

buzele mele urasc minciuna! 

 

Proverbele 8:8-9 

Toate cuvintele gurii mele sunt 

drepte, n-au nimic neadevarat, nici 

sucit in ele. Toate sunt lamurite 

pentru cel priceput si drepte pentru 

cei ce au gasit stiinta. 

 

Proverbele 8:12 

Eu, Intelepciunea, am ca locuinta 

mintea si pot nascoci cele mai 

chibzuite planuri. 

 

Proverbele 8:20-21 

Eu umblu pe calea nevinovatiei, pe 

mijlocul cararilor neprihanirii, ca sa 

dau o adevarata mostenire celor ce 

ma iubesc si sa le umplu vistieriile. 

 

Proverbele 9:8 

Nu mustra pe cel batjocoritor, ca sa 

nu te urasca; mustra pe cel intelept, 

si el te va iubi! 

 

Proverbele 5:18 

Izvorul tau sa fie binecuvantat, si 

bucura-te de nevasta tineretii tale. 

 

Proverbele 9:9 

Da inteleptului, si se va face si mai 

intelept; invata pe cel neprihanit, si 

va invata si mai mult! 

 

Proverbele 10:20 

Limba celui neprihanit este argint 

ales; inima celor rai este putin lucru.  

Proverbele 10:4-5 

Cine lucreaza cu o mana lenesa 

saraceste, dar mana celor harnici 

imbogateste. Cine strange vara este 

un om chibzuit, cine doarme in timpul 

seceratului este un om care face 

rusine. 

 

Proverbele 10:6 

Pe capul celui neprihanit sunt 

binecuvantari, dar gura celor rai 

ascunde silnicie. 

 

Proverbele 10:7 

Pomenirea celui neprihanit este 

binecuvantata, dar numele celor rai 

putrezeste. – 

 

Proverbele 10:8 

Cine are o inima inteleapta primeste 

invataturile, dar cine are o gura 

nesocotita se prapadeste singur. – 

 

Proverbele 10:9 

Cine umbla fara prihana, umbla fara 

teama, dar cine apuca pe cai 

strambe se da singur de gol. – 

 

Proverbele 10:11 

Gura celui neprihanit este un izvor 

de viata, dar gura celor rai ascunde 

silnicie. – 

 

Proverbele 10:13 

Pe buzele omului priceput se afla 

intelepciunea, dar nuiaua este pentru 

spatele celui fara minte. – 

 

Proverbele 10:17 

Cine isi aduce aminte de certare 

apuca pe calea vietii; dar cel ce uita 

mustrarea apuca pe cai gresite. – 

 

Proverbele 10:21 

 Buzele celui neprihanit invioreaza 

pe multi oameni, dar nebunii mor 

fiindca n-au judecata. 

 

Proverbele 10:23b 

pentru cel intelept este o placere sa 

lucreze cu pricepere. – 

Proverbele 10:24 

Celui rau de ce se teme aceea i se 

intampla, dar celor neprihaniti li se 

implineste dorinta. – 

 

Proverbele 10:31 

Gura celui neprihanit scoate 

intelepciune, dar limba stricata va fi 

nimicita. – 



 

Proverbele 10:32 

Buzele celui neprihanit stiu sa 

vorbeasca lucruri placute, dar gura 

celor rai spune rautati. 

 

Proverbele 11:2b 

intelepciunea este cu cei smeriti. 

 

Proverbele 11:4 

In ziua maniei, bogatia nu slujeste la 

nimic; dar neprihanirea izbaveste de 

la moarte. 

 

Proverbele 11:5-6 

Nevinovatia omului fara prihana ii 

netezeste calea, dar cel rau cade 

prin insasi rautatea lui. Nevinovatia 

oamenilor fara prihana ii scapa, dar 

cei rai sunt prinsi de rautatea lor. 

 

Proverbele 11:10 

Cand le merge bine celor neprihaniti, 

toata cetatea se bucura; si cand pier 

cei rai, toti striga de veselie. 

 

Proverbele 11:11 

Cetatea se inalta prin 

binecuvantarea oamenilor fara 

prihana, dar este surpata prin gura 

celor rai. - 

 

Proverbele 11:12 

Cine defaima pe aproapele sau este 

fara minte, dar omul cu pricepere 

primeste si tace. - 

 

Proverbele 11:13 

Cine umbla cu barfe da pe fata 

lucruri ascunse, dar sufletul 

credincios tine ce i s-a incredintat. – 

 

Proverbele 11:16 

O femeie placuta capata cinste, si 

cei asupritori capata bogatie. – 

 

Proverbele 11:17 

Omul milostiv isi face bine sufletului 

sau, dar omul fara mila isi tulbura 

insasi carnea lui. – 

 

Proverbele 11:20 

Cei cu inima stricata sunt o scarba 

inaintea Domnului, dar cei ce umbla 

fara prihana Ii sunt placuti. 

 

Proverbele 11:23 

Dorinta celor neprihaniti este numai 

bine; dar asteptarea celor rai este 

numai manie. - 

 

Proverbele 11:24 

Unul care da cu mana larga, ajunge 

mai bogat; si altul, care 

economiseste prea mult, nu face 

decat sa saraceasca. – 

 

Proverbele 11:31 

 Iata, cel neprihanit este rasplatit pe 

pamant; cu cat mai mult cel rau si 

pacatos! 

 

Proverbele 12:2 

Omul de bine capata bunavointa 

Domnului, dar Domnul osandeste pe 

cel plin de rautate. 

 

Proverbele 12:4 

O femeie cinstita este cununa 

barbatului ei, dar cea care-i face 

rusine este ca putregaiul in oasele 

lui.  

 

Proverbele 12:5 

Gandurile celor neprihaniti nu sunt 

decat dreptate, dar sfaturile celor rai 

nu sunt decat inselaciune. – 

 

Proverbele 12:8 

Un om este pretuit dupa masura 

priceperii lui, dar cel cu inima stricata 

este dispretuit. - 

 

Proverbele 12:13 

 In pacatuirea cu buzele este o cursa 

primejdioasa, dar cel neprihanit 

scapa din bucluc. - 

 

Proverbele 12:17 

Cine spune adevarul face o 

marturisire dreapta, dar martorul 

mincinos vorbeste inselaciune. – 

 

Proverbele 12:18 

Cine vorbeste in chip usuratic, 

raneste ca strapungerea unei sabii, 

dar limba inteleptilor aduce 

vindecare.  

 

Proverbele 12:19 

 Buza care spune adevarul este 

intarita pe vecie, dar limba 

mincinoasa nu sta decat o clipa. – 

 

Proverbele 12:21 

Nici o nenorocire nu se intampla 

celui neprihanit, dar cei rai sunt 

napaditi de rele. – 

 

 

Proverbele 12:22 

Buzele mincinoase sunt urate 

Domnului, dar cei ce lucreaza cu 

adevar Ii sunt placuti. – 

 

Proverbele 12:25 

Nelinistea din inima omului il 

doboara, dar o vorba buna il 

inveseleste. – 

 

Proverbele 12:26 

Cel neprihanit arata prietenului sau 

calea cea buna, dar calea celor rai ii 

duce in ratacire. - 

 

Proverbele 12:28 

Pe cararea neprihanirii este viata, si 

pe drumul insemnat de ea nu este 

moarte. – 

 

Proverbele 13:2 

Prin rodul gurii ai parte de bine, dar 

cei stricati au parte de silnicie. - 

 

Proverbele 13:3 

Cine-si pazeste gura, isi pazeste 

sufletul; cine-si deschide buzele mari 

alearga spre pieirea lui. – 

 

Proverbele 13:4 

Lenesul doreste mult, si totusi, n-are 

nimic, dar cei harnici se satura. – 

 

Proverbele 13:5 

Cel neprihanit uraste cuvintele 

mincinoase, dar cel rau se face urat 

si se acopera de rusine. – 

 

Proverbele 13:10 

Prin mandrie se atata numai certuri, 

dar intelepciunea este cu cel ce 

asculta sfaturile. – 

 

Proverbele 13:11 

 Bogatia castigata fara truda scade, 

dar ce se strange incetul cu incetul, 

creste. – 

 

Proverbele 13:12 

O nadejde amanata imbolnaveste 

inima, dar o dorinta implinita este un 

pom de viata. – 

 

Proverbele 13:14 

Invatatura inteleptului este un izvor 

de viata, ca sa abata pe om din 

cursele mortii. - 

 

 

 



Proverbele 13:15 

O minte sanatoasa castiga 

bunavointa, dar calea celor stricati 

este pietroasa. - 

 

Proverbele 13:17 

Un sol rau cade in nenorocire, dar un 

sol credincios aduce tamaduire. – 

 

Proverbele 13:19a 

 Implinirea unei dorinte este dulce 

sufletului, 

 

Proverbele 13:20 

Cine umbla cu inteleptii se face 

intelept, dar cui ii place sa se 

insoteasca cu nebunii o duce rau. – 

 

Proverbele 13:21 

Nenorocirea urmareste pe cei ce 

pacatuiesc, dar cei neprihaniti vor fi 

rasplatiti cu fericire. – 

 

Proverbele 13:22 

Omul de bine lasa mostenitori pe 

copiii copiilor sai, dar bogatiile 

pacatosului sunt pastrate pentru cel 

neprihanit. – 

 

Proverbele 13:24 

Cine cruta nuiaua, uraste pe fiul sau, 

dar cine-l iubeste, il pedepseste 

indata. – 

 

Proverbele 13:25 

Cel neprihanit mananca pana se 

satura, dar pantecele celor rai duce 

lipsa. -   

 

Proverbele 14:1 

 Femeia inteleapta isi zideste casa, 

iar femeia nebuna o darama cu 

insesi mainile ei. – 

 

Proverbele 14:2 

Cine umbla cu neprihanire, se teme 

de Domnul, dar cine apuca pe cai 

strambe, Il nesocoteste. – 

 

 

Proverbele 14:3 

In gura nebunului este o nuia pentru 

mandria lui, dar pe intelepti ii pazesc 

buzele lor. – 

 

Proverbele 14:5 

Un martor credincios nu minte, dar 

un martor mincinos spune minciuni.  

 

 

Proverbele 14:6 

Batjocoritorul cauta intelepciunea si 

n-o gaseste, dar pentru omul 

priceput stiinta este lucru usor. – 

 

Proverbele 14:8a 

Intelepciunea omului chibzuit il face 

sa vada pe ce cale sa mearga,  

 

Proverbele 14:9 

Cei nesocotiti glumesc cu pacatul, 

dar intre cei fara prihana este 

bunavointa. – 

 

Proverbele 14:10 

Inima isi cunoaste necazurile si 

niciun strain nu se poate amesteca in 

bucuria ei. – 

 

Proverbele 14:12 

Multe cai pot parea bune omului, dar 

la urma se vad ca duc la moarte. – 

 

Proverbele 14:13 

De multe ori chiar in mijlocul rasului 

inima poate fi mahnita, si bucuria 

poate sfarsi prin necaz. – 

 

Proverbele 14:14 

Cel cu inima ratacita se satura de 

caile lui, si omul de bine se satura si 

el de ce este in el. – 

 

Proverbele 14:15 

Omul lesne crezator crede orice 

vorba, dar omul chibzuit ia seama 

bine cum merge. – 

 

Proverbele 14:16 

Inteleptul se teme si se abate de la 

rau, dar nesocotitul este ingamfat si 

fara frica. – 

 

Proverbele 14:21 

Cine dispretuieste pe aproapele sau 

face un pacat, dar ferice de cine are 

mila de cei nenorociti. - 

 

Proverbele 14:22b 

dar cei ce gandesc binele lucreaza 

cu bunatate si credinciosie. 

Proverbele 14:23 

Oriunde se munceste este si castig, 

dar oriunde numai se vorbeste, este 

lipsa. - 

 

Proverbele 14:25 

Martorul care spune adevarul scapa 

suflete, dar cel inselator spune 

minciuni. - 

Proverbele 14:29 

Cine este incet la manie are multa 

pricepere, dar cine se aprinde iute, 

face multe prostii 

 

Proverbele 14:30 

O inima linistita este viata trupului, 

dar pizma este putrezirea oaselor. – 

 

Proverbele 14:31 

Cine asupreste pe sarac, 

batjocoreste pe Ziditorul sau, dar 

cine are mila de cel lipsit, cinsteste 

pe Ziditorul sau. – 

 

Proverbele 14:33 

 Intelepciunea se odihneste intr-o 

inima priceputa, dar in mijlocul celor 

nesocotiti ea se da de gol.  

 

Proverbele 14:34 

Neprihanirea inalta pe un popor, dar 

pacatul este rusinea popoarelor. – 

 

Proverbele 15:3 

Ochii Domnului sunt in orice loc, ei 

vad pe cei rai si pe cei buni. – 

 

Proverbele 15:8 

Jertfa celor rai este o scarba inaintea 

Domnului, dar rugaciunea celor fara 

prihana Ii este placuta. – 

 

Proverbele 15:4 

Limba dulce este un pom de viata, 

dar limba stricata zdrobeste sufletul.  

 

Proverbele 15:9 

Calea celui rau este urata Domnului, 

dar El iubeste pe cel ce umbla dupa 

neprihanire. – 

 

Proverbele 15:11 

Locuinta mortilor si Adancul sunt 

cunoscute Domnului, cu cat mai mult 

inimile oamenilor! – 

 

Proverbele 15:16 

Mai bine putin, cu frica de Domnul, 

decat o mare bogatie, cu tulburare!  

Proverbele 15:13 

 O inima vesela insenineaza fata; dar 

cand inima este trista, duhul este 

mahnit. – 

 

Proverbele 15:14 

 Inima celor priceputi cauta stiinta, 

dar gura nesocotitilor gaseste 

placere in nebunie. – 

 



Proverbele 15:15 

 Toate zilele celui nenorocit sunt rele, 

dar cel cu inima multumita are un 

ospat necurmat. – 

 

Proverbele 15:18 

Un om iute la manie starneste 

certuri, dar cine este incet la manie 

potoleste neintelegerile. 

 

Proverbele 15:23 

Omul are bucurie sa dea un raspuns 

cu gura lui, si ce buna este o vorba 

spusa la vreme potrivita! – 

 

Proverbele 15:24 

Pentru cel intelept, cararea vietii 

duce in sus, ca sa-l abata de la 

Locuinta mortilor, care este jos. - 

 

Proverbele 15:26 

Gandurile rele sunt urate Domnului, 

dar cuvintele prietenoase sunt curate 

inaintea Lui. – 

 

Proverbele 15:28 

Inima celui neprihanit se gandeste ce 

sa raspunda, dar gura celor rai 

improasca rautati. – 

 

Proverbele 15:29 

Domnul Se departeaza de cei rai, 

dar asculta rugaciunea celor 

neprihaniti. – 

 

Proverbele 15:30 

O privire prietenoasa inveseleste 

inima, o veste buna intareste oasele.  

 

Proverbele 15:31 

Urechea care ia aminte la invataturile 

care duc la viata locuieste in mijlocul 

inteleptilor. – 

 

Proverbele 15:32 

Cel ce leapada certarea isi 

dispretuieste sufletul, dar cel ce 

asculta mustrarea capata pricepere.  

 

Proverbele 16:4 

Domnul a facut toate pentru o tinta, 

chiar si pe cel rau pentru ziua 

nenorocirii. – 

 

Proverbele 16:6 

Prin dragoste si credinciosie omul 

ispaseste nelegiuirea, si prin frica de 

Domnul se abate de la rau. – 

 

 

Proverbele 16:8 

Mai bine putin, cu dreptate, decat 

mari venituri, cu strambatate. – 

 

Proverbele 16:9 

Inima omului se gandeste pe ce cale 

sa mearga, dar Domnul ii indreapta 

pasii. – 

 

Proverbele 16:10 

Hotarari dumnezeiesti sunt pe buzele 

imparatului, gura lui nu trebuie sa 

faca greseli cand judeca. – 

 

Proverbele 16:13 

Buzele neprihanite sunt placute 

imparatilor, si ei iubesc pe cel ce 

vorbeste cu neprihanire. 

 

Proverbele 16:14 

Mania imparatului este un vestitor al 

mortii, dar un om intelept trebuie s-o 

potoleasca. – 

 

Proverbele 16:21 

Cine are o inima inteleapta este 

numit priceput, dar dulceata buzelor 

mareste stiinta.  

 

Proverbele 16:23 

Cine are o inima inteleapta isi arata 

intelepciunea cand vorbeste si 

mereu se vad invataturi noi pe 

buzele lui. – 

 

Proverbele 16:24 

Cuvintele prietenoase sunt ca un 

fagure de miere, dulci pentru suflet si 

sanatoase pentru oase. – 

 

Proverbele 16:25 

Multe cai i se par bune omului, dar la 

urma duc la moarte. – 

 

Proverbele 16:26 

Cine munceste, pentru el munceste, 

caci foamea lui il indeamna la lucru.  

 

Proverbele 16:33 

Se arunca sortul in poala hainei, dar 

orice hotarare vine de la Domnul. 

 

Proverbele 17:1 

Mai bine o bucata de paine uscata, 

cu pace, decat o casa plina de 

carnuri, cu cearta! – 

 

Proverbele 17:6 

Copiii copiilor sunt cununa batranilor, 

si parintii sunt slava copiilor lor. – 

Proverbele 17:9 

Cine acopera o greseala, cauta 

dragostea, dar cine o pomeneste 

mereu in vorbirile lui, dezbina pe 

prieteni. – 

 

Proverbele 17:13 

Celui ce intoarce rau pentru bine, nu-

i va parasi raul casa. – 

 

Proverbele 17:14 

Inceputul unei certe este ca 

slobozirea unor ape; de aceea, 

curma cearta inainte de a se inteti. – 

 

Proverbele 17:19 

Cine iubeste certurile iubeste 

pacatul, si cine-si zideste poarta prea 

inalta, isi cauta pieirea. 

 

Proverbele 17:22 

O inima vesela este un bun leac, dar 

un duh mahnit usuca oasele. – 

 

Proverbele 17:28 

Chiar si un prost ar trece de intelept 

daca ar tacea, si de priceput daca si-

ar tine gura. – 

 

Proverbele 18:8 

Cuvintele barfitorului sunt ca 

prajiturile: aluneca pana in fundul 

maruntaielor. – 

 

Proverbele 18:13 

Cine raspunde fara sa fi ascultat, 

face o prostie si isi trage rusinea. – 

 

Proverbele 18:14 

Duhul omului il sprijina la boala; dar 

duhul doborat de intristare, cine-l va 

ridica? – 

 

Proverbele 18:15 

O inima priceputa dobandeste stiinta, 

si urechea celor intelepti cauta 

stiinta. – 

 

Proverbele 18:18 

Sortul pune capat neintelegerilor si 

hotaraste intre cei puternici. 

 

Proverbele 18:20 

Din rodul gurii lui isi satura omul 

trupul, din venitul buzelor lui se 

satura. 

 

Proverbele 19:6 

Omul darnic are multi lingusitori si 

toti sunt prieteni cu cel ce da daruri.  



Proverbele 18:22 

Cine gaseste o nevasta buna 

gaseste fericirea; este un har pe 

care-l capata de la Domnul. 

 

Proverbele 18:24 

Cine isi face multi prieteni, ii face 

spre nenorocirea lui, dar este un 

prieten care tine mai mult la tine 

decat un frate. – 

 

Proverbele 19:14 

Casa si averea le mostenim de la 

parinti, dar o nevasta priceputa este 

un dar de la Domnul. – 

 

Proverbele 19:16 

Cine pazeste porunca, isi pazeste 

sufletul; cine nu vegheaza asupra 

caii sale, va muri. – 

 

Proverbele 19:17 

Cine are mila de sarac, imprumuta 

pe Domnul, si El ii va rasplati 

binefacerea. – 

 

Proverbele 19:20 

Asculta sfaturile si primeste 

invatatura ca sa fii intelept pe viitor! – 

 

Proverbele 19:23 

Frica de Domnul duce la viata, si cel 

ce o are petrece noaptea satul, fara 

sa fie cercetat de nenorocire. – 

 

Proverbele 19:27 

Inceteaza, fiule, sa mai asculti 

invatatura, daca ea te departeaza de 

invataturile intelepte. – 

 

Proverbele 20:3 

Este o cinste pentru om sa se 

fereasca de certuri; dar orice nebun 

se lasa stapanit de aprindere. – 

 

Proverbele 20:5 

Sfaturile in inima omului sunt ca niste 

ape adanci, dar omul priceput stie sa 

scoata din ele. – 

 

Proverbele 20:7 

Cel neprihanit umbla in neprihanirea 

lui; ferice de copiii lui dupa el! – 

 

Proverbele 20:11 

Copilul lasa sa se vada inca din 

faptele lui daca purtarea lui va fi 

curata si fara prihana. – 

 

 

Proverbele 20:13 

Nu iubi somnul, caci vei ajunge 

sarac; deschide ochii si te vei satura 

de paine. – 

 

Proverbele 20:19 

Cine umbla cu barfe da pe fata 

lucrurile ascunse; si cu cel ce nu-si 

poate tine gura sa nu te amesteci. – 

 

Proverbele 20:22 

 Nu zice: "Ii voi intoarce eu raul!" 

Nadajduieste in Domnul, si El te va 

ajuta. – 

 

Proverbele 20:24 

Domnul indreapta pasii omului, dar 

ce intelege omul din calea sa? 

 

Proverbele 20:25 

Este o cursa pentru om sa faca in 

pripa o fagaduinta sfanta, si abia 

dupa ce a facut juruinta sa se 

gandeasca. – 

 

Proverbele 20:28 

 Bunatatea si credinciosia pazesc pe 

imparat, si el isi intareste scaunul de 

domnie prin bunatate 

 

Proverbele 20:30 

Mijloacele de vindecare pentru cel 

rau sunt bataile si vanataile pana la 

rana. – 

 

Proverbele 21:2 

Omul socoteste ca toate caile lui 

sunt fara prihana, dar Cel ce 

cerceteaza inimile este Domnul. 

 

Proverbele 21:5 

Planurile omului harnic nu duc decat 

la belsug, dar cel ce lucreaza cu 

graba n-ajunge decat la lipsa. – 

 

Proverbele 21:13 

Cine isi astupa urechea la strigatul 

saracului, nici el nu va capata 

raspuns cand va striga.  

 

Proverbele 21:15 

Este o bucurie pentru cel neprihanit 

sa faca ce este bine, dar pentru cei 

ce fac raul este o groaza. – 

 

Proverbele 21:22 

Inteleptul cucereste cetatea vitejilor 

si doboara puterea in care se 

incredeau. – 

 

Proverbele 21:26 

Toata ziua o duce numai in pofte: dar 

cel neprihanit da fara zgarcenie. – 

 

Proverbele 22:3 

Omul chibzuit vede nenorocirea si se 

ascunde, dar cei prosti merg inainte 

si sunt pedepsiti. 

 

Proverbe 22:4 

Rasplata smereniei, a fricii de 

Domnul, este bogatia, slava si viata.  

 

Proverbele 22:6 

Invata pe copil calea pe care trebuie 

s-o urmeze, si cand va imbatrani, nu 

se va abate de la ea. – 

 

Proverbele 22:9 

Omul milostiv va fi binecuvantat, 

pentru ca da saracului din painea lui.  

 

Proverbele 22:10 

Izgoneste pe batjocoritor, si cearta 

se va sfarsi, neintelegerile si ocarile 

vor inceta. – 

 

Proverbele 22:12 

 Ochii Domnului pazesc pe cel ce are 

stiinta, dar infrunta cuvintele celui 

stricat. – 

 

Proverbele 22:15 

Nebunia este lipita de inima copilului, 

dar nuiaua certarii o va dezlipi de el.  

 

Proverbele 22:19 

Pentru ca sa-ti pui increderea in 

Domnul, vreau sa te invat eu astazi, 

da, pe tine. – 

 

Proverbee 24:26 

Un raspuns bun este ca un sarut pe 

buze. 

 

Proverbele 22:20-21 

N-am asternut eu oare in scris pentru 

tine sfaturi si cugetari, ca sa te invat 

lucruri temeinice, cuvinte adevarate, 

ca sa raspunzi cu vorbe adevarate 

celui ce te trimite?  

 

Proverbele 22:24-25 

Nu te imprieteni cu omul manios si 

nu te insoti cu omul iute la manie, ca 

nu cumva sa te deprinzi cu cararile 

lui si sa-ti ajunga o cursa pentru 

suflet. - 

 

 



Proverbele 22:29 

Daca vezi un om iscusit in lucrul lui, 

acela poate sta langa imparati, nu 

langa oamenii de rand. 

 

Proverbele 23:13-14 

Nu cruta copilul de mustrare, caci 

daca-l vei lovi cu nuiaua nu va muri. 

Lovindu-l cu nuiaua, ii scoti sufletul 

din Locuinta mortilor. 

 

Proverbele 23:15-16 

Fiule, daca-ti va fi inima inteleapta, 

inima mea se va bucura, si launtrul 

meu se va inveseli, cand buzele tale 

vor spune ce este bine. 

 

Proverbele 23:17-18 

Sa nu-ti pizmuiasca inima pe cei 

pacatosi, ci sa aiba totdeauna frica 

de Domnul; caci este o rasplata, si 

nu ti se va taia nadejdea. 

 

Proverbele 23:23 

Cumpara adevarul si nu-l vinde, 

intelepciunea, invatatura si 

priceperea. 

 

Proverbele 23:24-25 

Tatal celui neprihanit se inveseleste, 

si cel ce da nastere unui intelept se 

bucura. Sa se bucure tatal tau si 

mama ta, sa se inveseleasca cea 

care te-a nascut. 

 

Proverbele 23:26 

 Fiule, da-mi inima ta si sa gaseasca 

placere ochii tai in caile mele. 

 

Proverbele 24:3-4 

Prin intelepciune se inalta o casa, si 

prin pricepere se intareste; prin 

stiinta se umplu camarile ei de toate 

bunatatile de pret si placute. 

 

Proverbele 24:5 

 Un om intelept este plin de putere, si 

cel priceput isi oteleste vlaga. 

 

Proverbele 24:6 

Caci prin masuri chibzuite castigi 

batalia, si prin marele numar al 

sfetnicilor ai biruinta. – 

 

Proverbele 24:8 

Cine se gandeste sa faca rau se 

cheama un om plin de rautate. – 

 

 

 

Proverbele 24:10 

Daca slabesti in ziua necazului, mica 

iti este puterea. – 

 

Proverbele 24:11 

Izbaveste pe cei tarati la moarte si 

scapa pe cei ce sunt aproape sa fie 

injunghiati. – 

 

Proverbele 24:12 

Daca zici: "Ah! N-am stiut!"… Crezi 

ca nu vede Cel ce cantareste inimile 

si Cel ce vegheaza asupra sufletului 

tau? Si nu va rasplati El fiecaruia 

dupa faptele lui? – 

 

Proverbele 24:16 

Caci cel neprihanit de sapte ori cade, 

si se ridica, dar cei rai se prabusesc 

in nenorocire. 

 

Proverbele 24:21 

Fiule, teme-te de Domnul si de 

imparatul; si sa nu te amesteci cu cei 

neastamparati! 

 

Proverbele 24:23 

 Iata ce mai spun inteleptii: "Nu este 

bine sa ai in vedere fata oamenilor in 

judecati." - 

 

Proverbele 24:25 

Dar celor ce judeca drept le merge 

bine, si o mare binecuvantare vine 

peste ei. – 

 

Proverbele 24:27 

 Vezi-ti intai de treburi afara, 

ingrijeste de lucrul campului, si apoi 

apuca-te sa-ti zidesti casa. – 

 

Proverbele 24:29 

 Nu zice: "Cum mi-a facut el asa am 

sa-i fac si eu, ii voi rasplati dupa 

faptele lui!" - 

 

Proverbele 24:33-34 

Sa mai dorm putin, sa mai atipesc 

putin, sa mai incrucisez mainile putin 

ca sa ma odihnesc!"…Si saracia vine 

peste tine pe neasteptate, ca un hot, 

si lipsa, ca un om inarmat. 

 

Proverbe 25:8 

Nu te grabi sa te iei la cearta, ca nu 

cumva la urma sa nu stii ce sa faci, 

cand te va lua la ocari aproapele tau.  

 

 

 

Proverbele 25:9-10 

Apara-ti pricina impotriva aproapelui 

tau, dar nu da pe fata taina altuia, ca 

nu cumva, afland-o cineva, sa te 

umple de rusine si sa-ti iasa nume 

rau care sa nu se mai stearga. 

 

Proverbele 25:11 

Un cuvant spus la vremea potrivita 

este ca niste mere de aur intr-un 

cosulet de argint. – 

 

Proverbele 25:12 

 Ca o veriga de aur si o podoaba de 

aur curat, asa este inteleptul care 

mustra, pentru o ureche 

ascultatoare. – 

 

Proverbele 25:13 

Ca racoarea zapezii pe vremea 

secerisului, asa este un sol 

credincios pentru cel ce-l trimite: el 

invioreaza sufletul stapanului sau. 

 

Proverbele 25:17 

Calca rar in casa aproapelui tau, ca 

sa nu se sature de tine si sa te 

urasca. – 

 

Proverbele 25:28 

Omul care nu este stapan pe sine 

este ca o cetate surpata si fara 

ziduri. 

 

Proverbele 26:12 

Daca vezi un om care se crede 

intelept, poti sa ai mai multa nadejde 

pentru un nebun decat pentru el. – 

 

Proverbele 26:20 

 Cand nu mai sunt lemne, focul se 

stinge; si cand nu mai este niciun 

clevetitor, cearta se potoleste. 

 

Proverbele 26:21 

Dupa cum carbunele face jaratic si 

lemnul foc, tot asa si omul galcevitor 

aprinde cearta. 

 

Proverbele 26:27 

Cine sapa groapa altuia cade el in 

ea, si piatra se intoarce peste cel ce 

o pravaleste. 

 

Proverbele 27:2 

Sa te laude altul, nu gura ta, un 

strain, nu buzele tale. 

 

 

 



Proverbele 27:5 

Mai bine o mustrare pe fata, decat o 

prietenie ascunsa. – 

 

Proverbele 27:6 

Ranile facute de un prieten dovedesc 

credinciosia lui, dar sarutarile unui 

vrajmas sunt mincinoase. – 

 

Proverbele 27:9 

 Cum inveseleste untdelemnul si 

tamaia inima, asa de dulci sunt 

sfaturile pline de dragoste ale unui 

prieten. - 

 

Proverbele 27:10 

Nu parasi pe prietenul tau si pe 

prietenul tatalui tau, dar nu intra in 

casa fratelui tau in ziua necazului 

tau: mai bine un vecin aproape decat 

un frate departe. 
 

Proverbele 27:18 

Cine ingrijeste de un smochin va 

manca din rodul lui, si cine-si 

pazeste stapanul va fi pretuit.  

 

Proverbele 27:20 

Dupa cum Locuinta mortilor si 

adancul nu se pot satura, tot asa nici 

ochii omului nu se pot satura. – 

 

Proverbe 27:23 

 Ingrijeste bine de oile tale si ia 

seama la turmele tale. 

 

Proverbele 28:2 

Cand este rascoala intr-o tara, sunt 

multi capi, dar cu un om priceput si 

incercat, domnia dainuie. – 

 

Proverbele 28:4 

Cei ce parasesc Legea lauda pe cel 

rau, dar cei ce pazesc Legea se 

manie pe el. – 

 

Proverbele 28:6 

Mai mult pretuieste saracul care 

umbla in neprihanirea lui, decat 

bogatul care umbla pe cai sucite. – 

 

Proverbele 28:9 

Daca cineva isi intoarce urechea ca 

sa n-asculte Legea, chiar si 

rugaciunea lui este o scarba. 

 

Proverbele 28:25 

Cel lacom starneste certuri, dar 

cel ce se increde in Domnul este 

saturat din belsug. – 

Proverbele 28:10 

Cine rataceste pe oamenii fara 

prihana pe calea cea rea cade in 

groapa pe care a sapat-o, dar 

oamenii fara prihana mostenesc 

fericirea. - 

 

Proverbele 28:14 

 Ferice de omul care se teme 

necontenit, dar cel ce-si impietreste 

inima cade in nenorocire. 

 

Proverbele 28:18 

Cine umbla in neprihanire gaseste 

mantuirea, dar cine umbla pe doua 

cai strambe cade intr-o groapa. – 

 

Proverbele 28:19 

Cine isi lucreaza campul are belsug 

de paine, dar cine alearga dupa 

lucruri de nimic are belsug de 

saracie. – 

 

Proverbele 28:20a 

 Un om credincios este napadit de 

binecuvantari,  
 

Proverbele 28:21 

 Nu este bine sa cauti la fata 

oamenilor; chiar pentru o bucata de 

paine poate un om sa se dedea la 

pacat. – 

 

Proverbele 28:26 

Cine se increde in inima lui este un 

nebun, dar cine umbla in 

intelepciune va fi mantuit. – 

 

Proverbele 28:27 

Cine da saracului nu duce lipsa, dar 

cine inchide ochii este incarcat cu 

blesteme. – 

 

Proverbele 29:2 

Cand se inmultesc cei buni, poporul 

se bucura, dar cand stapaneste cel 

rau, poporul geme. 

 

Proverbele 29:6 

In pacatul omului rau este o cursa, 

dar cel bun biruie si se bucura. – 

 

Proverbele 29:8 

Cei usuratici aprind focul in cetate, 

dar inteleptii potolesc mania. – 

 

Proverbele 29:15 

Nuiaua si certarea dau intelepciunea, 

dar copilul lasat de capul lui face 

rusine mamei sale. 

Proverbele 29:17 

Pedepseste-ti fiul, si el iti va da 

odihna si iti va aduce desfatare 

sufletului. – 

 

Proverbele 29:18 

Cand nu este nicio descoperire 

dumnezeiasca, poporul este fara 

frau; dar ferice de poporul care 

pazeste Legea! – 

 

Proverbele 29:23 

 Mandria unui om il coboara, dar cine 

este smerit cu duhul capata cinste. – 

 

Proverbele 29:25 

Frica de oameni este o cursa, dar cel 

ce se increde in Domnul n-are de ce 

sa se teama. – 

 

Proverbele 29:26 

Multi umbla dupa bunavointa celui ce 

stapaneste, dar Domnul este acela 

care face dreptate fiecaruia. 

 

Proverbele 30:7-8 

Doua lucruri Iti cer; nu mi le opri 

inainte de moarte! Departeaza de la 

mine neadevarul si cuvantul 

mincinos; nu-mi da nici saracie, nici 

bogatie, da-mi painea care-mi 

trebuie. 

 

Proverbele 30:32 

Daca mandria te impinge la fapte de 

nebunie si daca ai ganduri rele, pune 

mana la gura: 

 

Proverbele 31:8 

Deschide-ti gura pentru cel mut, 

pentru pricina tuturor celor parasiti! 

 

Proverbele 31:9 

Deschide-ti gura, judeca cu dreptate 

si apara pe cel nenorocit si pe cel 

lipsit. 

 

Proverbele 31:10 

 Cine poate gasi o femeie cinstita? 

Ea este mai de pret decat 

margaritarele. 

 

Proverbele 31:11 

 Inima barbatului se increde in ea, si 

nu duce lipsa de venituri. 

 

Proverbele 31:12 

Ea ii face bine, si nu rau, in toate 

zilele vietii sale. 

 



Proverbele 31:13 

Ea face rost de lana si de in si 

lucreaza cu maini harnice. 

 

Proverbele 31:14 

Ea este ca o corabie de negot; de 

departe isi aduce painea. 

 

Proverbele 31:15 

Ea se scoala cand este inca noapte 

si da hrana casei sale si imparte 

lucrul de peste zi slujnicelor sale. 

 

Proverbele 31:16 

Se gandeste la un ogor si-l cumpara; 

din rodul muncii ei sadeste o vie. – 

 

Proverbele 31:17 

Ea isi incinge mijlocul cu putere si isi 

oteleste bratele. 

 

Proverbele 31:18 

Vede ca munca ii merge bine, lumina 

ei nu se stinge noaptea. 

 

Proverbele 31:19 

Ea pune mana pe furca, si degetele 

ei tin fusul. 

 

Proverbele 31:20 

Ea isi intinde mana catre cel 

nenorocit, isi intinde bratul catre cel 

lipsit. 

 

Proverbele 31:21 

Nu se teme de zapada pentru casa 

ei, caci toata casa ei este imbracata 

cu caramiziu. 

 

Proverbele 31:22 

Ea isi face invelitori, are haine de in 

subtire si purpura. 

 

Proverbele 31:23 

Barbatul ei este bine vazut la porti, 

cand sade cu batranii tarii. 

 

Proverbewle 31:24 

Ea face camasi si le vinde si da 

cingatori negustorului. 

 

Proverbele 31:25 

Ea este imbracata cu tarie si slava si 

rade de ziua de maine. 

 

Proverbele 31:26 

Ea deschide gura cu intelepciune, si 

invataturi placute ii sunt pe limba. 

 

 

Proverbele 31:27 

Ea vegheaza asupra celor ce se 

petrec in casa ei, si nu mananca 

painea lenevirii. 

 

Proverbele 31:28-29 

Fiii ei se scoala si o numesc fericita; 

barbatul ei se scoala si-i aduce laude 

zicand: 

"Multe fete au o purtare cinstita, dar 

tu le intreci pe toate." 

 

Proverbele 31:30 

Dezmierdarile sunt inselatoare, si 

frumusetea este desarta, dar femeia 

care se teme de Domnul va fi 

laudata. 

 

Proverbele 31:31 

Rasplatiti-o cu rodul muncii ei, si 

faptele ei s-o laude la portile cetatii. 

 

Psalmul 1:1-2 

Ferice de omul care nu se duce la 

sfatul celor rai, nu se opreste pe 

calea celor pacatosi si nu se asaza 

pe scaunul celor batjocoritori! Ci isi 

gaseste placerea in Legea Domnului, 

si zi si noapte cugeta la Legea Lui! 

 

Psalmul 1:3 

El este ca un pom sadit langa un 

izvor de apa, care isi da rodul la 

vremea lui si ale carui frunze nu se 

vestejesc: tot ce incepe, duce la bun 

sfarsit. 

 

Psalmul 1:6 

Caci Domnul cunoaste calea celor 

neprihaniti, dar calea pacatosilor 

duce la pieire. 

 

Psalmul 2:7 

"Eu voi vesti hotararea Lui" - zice 

Unsul - "Domnul Mi-a zis: "Tu esti 

Fiul Meu! Astazi Te-am nascut. 

 

Psalmul 2:8 

Cere-Mi, si-Ti voi da neamurile de 

mostenire, si marginile pamantului in 

stapanire! 

 

Psalmul 2:11 

Slujiti Domnului cu frica si bucurati-

va, tremurand. 

 

Psalmul 2:12c 

Ferice de toti cati se incred in El! 

 

 

Psalmul 3:1-3 

Doamne, ce multi sunt vrajmasii mei! 

Ce multime se scoala impotriva mea! 

Cat de multi zic despre mine: "Nu 

mai este scapare pentru el la 

Dumnezeu!"  Dar, Tu, Doamne, Tu 

esti scutul meu, Tu esti slava mea si 

Tu imi inalti capul! 

 

Psalmul 3:4 

Eu strig cu glasul meu catre Domnul, 

si El imi raspunde din muntele Lui cel 

sfant. (Oprire) 

 

Psalmul 3:5 

Ma culc, adorm si ma destept iarasi, 

caci Domnul este sprijinul meu. 

 

Psalmul 3:6 

Nu ma tem de zecile de mii de 

popoare care ma impresoara din 

toate partile. 

 

Psalmul 3:8 

La Domnul este scaparea: 

binecuvantarea Ta sa fie peste 

poporul Tau. (Oprire) 

 

Psalmul 4:4 

Cutremurati-va, si nu pacatuiti! 

Spuneti lucrul acesta in inimile 

voastre cand stati in pat: apoi taceti.  

 

Psalmul 4:5 

Aduceti jertfe neprihanite si incredeti-

va in Domnul. 

 

Psalmul 4:6 

Multi zic: "Cine ne va arata 

fericirea?" Eu insa zic: "Fa sa rasara 

peste noi lumina fetei Tale, 

Doamne!" 

 

Psalmul 4:8 

Eu ma culc si adorm in pace, caci 

numai Tu, Doamne, imi dai liniste 

deplina in locuinta mea. 

 

Psalmul 5:1-2 

Pleaca-Ti urechea la cuvintele mele, 

Doamne! Asculta suspinele mele! Ia 

aminte la strigatele mele, Imparatul 

meu si Dumnezeul meu, caci catre 

Tine ma rog! 

 

Psalmul 5:4 

 Caci Tu nu esti un Dumnezeu caruia 

sa-I placa raul; cel rau nu poate locui 

langa Tine. 

 



Psalmul 5:7 

Dar eu, prin indurarea Ta cea mare, 

pot sa intru in Casa Ta si sa ma 

inchin cu frica in Templul Tau cel 

sfant. 

 

Psalmul 5:8 

Doamne, calauzeste-ma pe calea 

placuta Tie, din pricina vrajmasilor 

mei! Netezeste calea Ta sub pasii 

mei. 

 

Psalmul 6:2 

Ai mila de mine, Doamne, caci ma 

ofilesc! Vindeca-ma, Doamne, caci 

imi tremura oasele. 

 

Psalmul 6:3-4 

Sufletul mi-e ingrozit de tot; si Tu, 

Doamne, pana cand vei zabovi sa Te 

induri de mine? Intoarce-Te, 

Doamne, izbaveste-mi sufletul! 

Mantuieste-ma, pentru indurarea Ta! 

 

Psalmul 6:6-7 

Nu mai pot gemand! In fiecare 

noapte imi stropesc asternutul si-mi 

scald patul in lacrimi. Mi s-a supt fata 

de intristare si a imbatranit din 

pricina tuturor celor ce ma prigonesc. 

 

Psalmul 6:8 

Departati-va de la mine, toti cei ce 

faceti raul! Caci Domnul a auzit 

glasul plangerii mele! 

 

Psalmul 7:1-2 

Doamne Dumnezeule, in Tine imi 

caut scaparea! Scapa-ma de toti 

prigonitorii mei si izbaveste-ma, ca 

sa nu ma sfasie ca un leu care 

inghite, fara sa sara cineva in ajutor. 

 

Psalmul 7:8 

Domnul judeca popoarele: fa-mi 

dreptate, Doamne, dupa 

neprihanirea si nevinovatia mea! 

 

Psalmul 7:9 

Ah! pune odata capat rautatii celor 

rai si intareste pe cel neprihanit, Tu, 

care cercetezi inimile si rinichii, 

Dumnezeule drept! 

 

Psalmul 7:10 

Scutul meu este in Dumnezeu, care 

mantuieste pe cei cu inima curata. 

 

 

 

Psalmul 7:17 

Eu voi lauda pe Domnul pentru 

dreptatea Lui si voi canta Numele 

Domnului, Numele Celui Preainalt. 

 

Psalmul 8:2 

Din gura copiilor si a celor ce sug la 

tata, Ti-ai scos o intaritura de 

aparare impotriva potrivnicilor tai, ca 

sa astupi gura vrajmasului si omului 

cu dor de razbunare. 

 

Psalmul 8:3-8 

Cand privesc cerurile - lucrarea 

mainilor Tale - luna si stelele pe care 

le-ai facut, imi zic: Ce este omul, ca 

sa Te gandesti la el? Si fiul omului, 

ca sa-l bagi in seama? L-ai facut cu 

putin mai prejos decat Dumnezeu si 

l-ai incununat cu slava si cu cinste. I-

ai dat stapanire peste lucrurile 

mainilor Tale, toate le-ai pus sub 

picioarele lui: oile si boii laolalta, 

fiarele campului, pasarile cerului si 

pestii marii, tot ce strabate cararile 

marilor. 

 

Psalmul 8:1-3 

Voi lauda pe Domnul din toata inima 

mea, voi istorisi toate minunile Lui. 

Voi face din Tine bucuria si veselia 

mea, voi canta Numele Tau, 

Dumnezeule preainalt, pentru ca 

vrajmasii mei dau inapoi, se clatina si 

pier dinaintea Ta. 

 

Psalmul 9:11 

Cantati Domnului, care imparateste 

in Sion, vestiti printre popoare 

ispravile Lui! 

 

Psalmul 9:13-14 

Ai mila de mine, Doamne! Vezi 

ticalosia in care ma aduc vrajmasii 

mei si ridica-ma din portile mortii, ca 

sa vestesc toate laudele Tale in 

portile fiicei Sionului si sa ma bucur 

de mantuirea Ta. 

 

 

Psalmul 9:18-20 

Caci cel nenorocit nu este uitat pe 

vecie, nadejdea celor sarmani nu 

piere pe vecie. Scoala-Te, Doamne, 

ca sa nu biruie omul; neamurile sa 

fie judecate inaintea Ta! Arunca 

groaza in ei, Doamne, ca sa stie 

popoarele ca nu sunt decat oameni! 

 

 

Psalmul 10:1 

Pentru ce stai asa de departe, 

Doamne? Pentru ce Te ascunzi la 

vreme de necaz? 

 

Psalmul 10:14 

Dar Tu vezi; caci Tu privesti necazul 

si suferinta, ca sa iei in mana pricina 

lor. In nadejdea Ta se lasa cel 

nenorocit, si Tu vii in ajutor orfanului. 

 

Psalmul 11:1 

La Domnul gasesc scapare! Cum 

puteti sa-mi spuneti: "Fugi in muntii 

vostri, ca o pasare"? 

 

Psalmul 11:5 

Domnul incearca pe cel neprihanit, 

dar uraste pe cel rau si pe cel ce 

iubeste silnicia. 

 

Psalmul 11:7 

Caci Domnul este drept, iubeste 

dreptatea, si cei neprihaniti privesc 

fata Lui. 

 

Psalmul 12:1 

Vino in ajutor, Doamne, caci se duc 

oamenii evlaviosi, pier credinciosii 

dintre fiii oamenilor. 

 

Psalmul 12:5 

"Pentru ca cei nenorociti sunt asupriti 

si pentru ca saracii gem, acum", zice 

Domnul, "Ma scol si aduc mantuire 

celor obijduiti." 

 

Psalmul 12:6 

Cuvintele Domnului sunt cuvinte 

curate, un argint lamurit in cuptor de 

pamant si curatat de sapte ori. 

 

Psalmul 12:7 

Tu, Doamne, ii vei pazi si-i vei apara 

de neamul acesta pe vecie. 

 

Psalmul 16:2 

Eu zic Domnului: "Tu esti Domnul 

meu, Tu esti singura mea fericire!" 

 

 

Psalmul 13:1-2 

Pana cand, Doamne, ma vei uita 

neincetat? Pana cand Iti vei ascunde 

fata de mine? Pana cand voi avea 

sufletul plin de griji si inima plina de 

necazuri in fiecare zi? Pana cand se 

va ridica vrajmasul meu impotriva 

mea? 

 



Psalmul 13:3-4 

Priveste, raspunde-mi, Doamne 

Dumnezeul meu! Da lumina ochilor 

mei, ca sa n-adorm somnul mortii, ca 

sa nu zica vrajmasul meu: "L-am 

biruit!" Si sa nu se bucure potrivnicii 

mei, cand ma clatin. 

 

Psalmul 14:2 

Domnul Se uita de la inaltimea 

cerurilor peste fiii oamenilor, sa vada 

de este vreunul care sa aiba 

pricepere si care sa caute pe 

Dumnezeu. 

 

Psalmul 14:6 

Radeti voi de nadejdea celui 

nenorocit…, dar scaparea lui este 

Domnul. 

 

Psalmul 14:7 

 O! de ar porni din Sion izbavirea lui 

Israel!… Cand va intoarce Domnul 

inapoi pe prinsii de razboi ai 

poporului Sau, Iacov se va inveseli, 

si Israel se va bucura. 

 

Psalmul 15:1-5 

Doamne, cine va locui in cortul Tau? 

Cine va locui pe muntele Tau cel 

sfant?- Cel ce umbla in neprihanire, 

cel ce face voia lui Dumnezeu si 

spune adevarul din inima. Acela nu 

cleveteste cu limba lui, nu face rau 

semenului sau si nu arunca ocara 

asupra aproapelui sau. El priveste cu 

dispret pe cel vrednic de dispretuit, 

dar cinsteste pe cei ce se tem de 

Domnul. El nu-si ia vorba inapoi 

daca face un juramant in paguba lui. 

El nu-si da banii cu dobanda si nu ia 

mita impotriva celui nevinovat. Cel ce 

se poarta asa, nu se clatina 

niciodata. 

 

Psalmul 16:3 

Sfintii care sunt in tara, oamenii 

evlaviosi, sunt toata placerea mea. 

 

Psalmul 16:4 

Idolii se inmultesc, oamenii alearga 

dupa dumnezei straini, dar eu n-aduc 

jertfele lor de sange si nu pun 

numele lor pe buzele mele. 

 

Psalmul 16:5 

Domnul este partea mea de 

mostenire si paharul meu, Tu imi 

indrepti sortul meu. 

 

Psalmul 16:10 

Caci nu vei lasa sufletul meu in 

Locuinta mortilor, nu vei ingadui ca 

preaiubitul Tau sa vada putrezirea. 

 

Psalmul 17:1-2 

Doamne, asculta-mi pricina 

nevinovata, ia aminte la strigatele 

mele, pleaca urechea la rugaciunea 

mea, facuta cu buze neprefacute! Sa 

se arate dreptatea mea inaintea Ta, 

si sa priveasca ochii Tai neprihanirea 

mea! 

 

Psalmul 17:3 

Daca imi vei incerca inima, daca o 

vei cerceta noaptea, daca ma vei 

incerca, nu vei gasi nimic: caci ce-mi 

iese din gura, aceea si gandesc. 

 

Psalmul 17:4-5 

Cat priveste legaturile cu oamenii, 

eu, dupa cuvantul buzelor Tale, ma 

feresc de calea celor asupritori; pasii 

mei stau neclintiti pe cararile Tale si 

nu mi se clatina picioarele. 

 

Psalmul 17:6-7 

Strig catre Tine, caci m-asculti, 

Dumnezeule! Pleaca-Ti urechea spre 

mine, asculta cuvantul meu! Arata-Ti 

bunatatea Ta cea minunata, Tu, care 

scapi pe cei ce cauta adapost si-i 

izbavesti de potrivnicii lor prin 

dreapta Ta! 

 

Psalmul 17:8-9 

Pazeste-ma ca lumina ochiului, 

ocroteste-ma la umbra aripilor Tale 

de cei rai, care ma prigonesc, de 

vrajmasii mei de moarte, care ma 

impresoara. 

 

Psalmul 18:27 

Tu mantuiesti pe poporul care se 

smereste si smeresti privirile trufase. 

 

Psalmul 17:14-15 

Scapa-ma de oameni, cu mana Ta, 

Doamne, de oamenii lumii acesteia, 

care isi au partea lor in viata aceasta 

si carora le umpli pantecele cu 

bunatatile Tale. Copiii lor sunt satui, 

si prisosul lor il lasa pruncilor lor.  

Dar eu, in nevinovatia mea, voi 

vedea fata Ta: cum ma voi trezi, ma 

voi satura de chipul Tau. 

 

 

 

Psalmul 18:20-21 

Domnul mi-a facut dupa neprihanirea 

mea, mi-a rasplatit dupa curatia 

mainilor mele: caci am pazit caile 

Domnului si n-am pacatuit impotriva 

Dumnezeului meu. 

 

Psalmul 18:23-24 

Am fost fara vina fata de El si m-am 

pazit de faradelegea mea. De aceea, 

Domnul mi-a rasplatit dupa 

neprihanirea mea, dupa curatia 

mainilor mele inaintea ochilor Lui. 

 

Psalmul 18:25-26 

Cu cel bun Tu Te arati bun, cu omul 

neprihanit Te arati neprihanit; cu cel 

curat Te arati curat, si cu cel stricat 

Te porti dupa stricaciunea lui. 

 

Psalmul 18:28 

Da, Tu imi aprinzi lumina mea. 

Domnul Dumnezeul meu imi 

lumineaza intunericul meu. 

 

Psalmul 18:29 

Cu Tine ma napustesc asupra unei 

osti inarmate, cu Dumnezeul meu 

sar peste un zid intarit. 

 

Psalmul 18:30 

Caile lui Dumnezeu sunt desavarsite, 

cuvantul Domnului este incercat: El 

este un scut pentru toti cei ce 

alearga la El. 

 

Psalmul 18:31-32 

Caci cine este Dumnezeu, afara de 

Domnul, si cine este o stanca, afara 

de Dumnezeul nostru? Dumnezeu 

ma incinge cu putere si ma 

povatuieste pe calea cea dreapta. 

 

Psalmul 18:33-34 

El imi face picioarele ca ale 

cerboaicelor si ma asaza pe 

inaltimile mele. El imi deprinde 

mainile la lupta, asa ca bratele mele 

intind arcul de arama. 

 

Psalmul 18:39 

Tu ma incingi cu putere pentru lupta 

si rapui pe potrivnicii mei sub 

picioarele mele. 

 

Psalmul 19:12 

Cine isi cunoaste greselile facute din 

nestiinta? Iarta-mi greselile pe care 

nu le cunosc! 

 



Psalmul 18:46-48 

Traiasca Domnul si binecuvantata sa 

fie Stanca mea! Marit sa fie 

Dumnezeul mantuirii mele, 

Dumnezeu, Razbunatorul meu, care 

imi supune popoarele si ma 

izbaveste de vrajmasii mei! Tu ma 

inalti mai presus de potrivnicii mei, 

ma scapi de omul asupritor. 

 

Psalmul 18:49-50 

De aceea, Doamne, Te voi lauda 

printre neamuri, voi canta spre slava 

Numelui Tau. El da mari izbaviri 

imparatului Sau si da indurare 

unsului Sau: lui David si semintei lui 

pe vecie. 

 

Psalmul 19:7 

Legea Domnului este desavarsita si 

invioreaza sufletul; marturia 

Domnului este adevarata si da 

intelepciune celui nestiutor. 

 

Psalmul 19:8 

Oranduirile Domnului sunt fara 

prihana si inveselesc inima; 

poruncile Domnului sunt curate si 

lumineaza ochii. 

 

Psalmul 19:9-10 

Frica de Domnul este curata si tine 

pe vecie; judecatile Domnului sunt 

adevarate, toate sunt drepte. Ele 

sunt mai de pret decat aurul, decat 

mult aur curat; sunt mai dulci decat 

mierea, decat picurul din faguri. 

 

Psalmul 19:11 

Robul Tau primeste si el invatatura 

de la ele; pentru cine le pazeste, 

rasplata este mare. 

 

Psalmul 19:14 

Primeste cu bunavointa cuvintele 

gurii mele si cugetele inimii mele, 

Doamne, Stanca mea si Izbavitorul 

meu! 

 

Psalmul 20:3 

Sa-Si aduca aminte de toate darurile 

tale de mancare si sa primeasca 

arderile tale de tot! 

 

Psalmul 20:5 

Atunci noi ne vom bucura de biruinta 

ta si vom flutura steagul in Numele 

Dumnezeului nostru. Domnul sa-ti 

asculte toate dorintele tale! 

 

Psalmul 20:6 

Stiu de acum ca Domnul scapa pe 

unsul Sau si-i va raspunde din ceruri, 

din locasul Lui cel sfant, prin ajutorul 

atotputernic al dreptei Lui. 

 

Psalmul 20:7-8 

Unii se bizuie pe carele lor, altii pe 

caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele 

Domnului Dumnezeului nostru. Ei se 

indoaie si cad; dar noi ne ridicam si 

ramanem in picioare. 

 

Psalmul 21:1-2 

Doamne, imparatul se bucura de 

ocrotirea puternica pe care i-o dai 

Tu. Si cum il umple de veselie 

ajutorul Tau! I-ai dat ce-i dorea inima 

si n-ai lasat neimplinit ce-i cereau 

buzele.  

 

Psalmul 21:3-5 

Caci i-ai iesit inainte cu binecuvantari 

de fericire si i-ai pus pe cap o 

cununa de aur curat. Iti cerea viata, 

si i-ai dat-o: o viata lunga pentru 

totdeauna si pe vecie. Mare este 

slava lui in urma ajutorului Tau. Tu 

pui peste el stralucirea si maretia. 

 

Psalmul 21:6-7 

Il faci pe vecie o pricina de 

binecuvantari si-l umpli de bucurie 

inaintea fetei Tale. Caci imparatul se 

increde in Domnul; si bunatatea 

Celui Preainalt il face sa nu se 

clatine. 

 

Psalmul 21:13 

Scoala-Te, Doamne, cu puterea Ta, 

si vom canta si vom lauda puterea 

Ta. 

 

Psalmul 22:3 

Totusi Tu esti Cel Sfant si Tu 

locuiesti in mijlocul laudelor lui Israel. 

 

Psalmul 22:4-5 

In Tine se incredeau parintii nostri: 

se incredeau, si-i izbaveai. Strigau 

catre Tine, si erau scapati; se 

incredeau in Tine, si nu ramaneau de 

rusine. 

 

Psalmul 22:22 

Voi vesti Numele Tau fratilor mei si 

Te voi lauda in mijlocul adunarii. 

 

 

 

Psalmul 22:9-10 

Da, Tu m-ai scos din pantecele 

mamei, m-ai pus la adapost de orice 

grija la tatele mamei mele; de cand 

eram la sanul mamei, am fost sub 

paza Ta, din pantecele mamei ai fost 

Dumnezeul meu. 

 

Psalmul 22:19 

Dar Tu, Doamne, nu Te departa! Tu, 

Taria mea, vino degraba in ajutorul 

meu! 

 

Psalmul 22:23 

Cei ce va temeti de Domnul, laudati-

L! Voi toti, samanta lui Iacov, slaviti-

L! Cutremurati-va inaintea Lui, voi 

toti, samanta lui Israel! 

 

Psalmul 22:25 

 In adunarea cea mare, Tu vei fi 

pricina laudelor mele: si-mi voi 

implini juruintele in fata celor ce se 

tem de Tine. 

 

Psalmul 22:27-28 

Toate marginile pamantului isi vor 

aduce aminte si se vor intoarce la 

Domnul: toate familiile neamurilor se 

vor inchina inaintea Ta. Caci a 

Domnului este imparatia: El 

stapaneste peste neamuri. 

 

Psalmul 22:30-31 

O samanta de oameni Ii va sluji; si 

se va vorbi despre Domnul catre cei 

ce vor veni dupa ei. Acestia vor veni 

si vor vesti dreptatea Lui, vor vesti 

lucrarea Lui poporului care se va 

naste. 

 

Psalmul 23:1 

Domnul este pastorul meu: nu voi 

duce lipsa de nimic. 

 

Psalmul 23:2-3 

El ma paste in pasuni verzi si ma 

duce la ape de odihna; imi invioreaza 

sufletul si ma povatuieste pe carari 

drepte, din pricina Numelui Sau. 

 

Psalmul 23:5 

Tu imi intinzi masa in fata 

potrivnicilor mei; imi ungi capul cu 

untdelemn, si paharul meu este plin 

de da peste el. 

 

Psalmul 34:3 

 Inaltati pe Domnul impreuna cu 

mine. Sa laudam cu totii Numele Lui! 



Psalmul 24:3-5 

Cine va putea sa se suie la muntele 

Domnului? Cine se va ridica pana la 

locul Lui cel sfant? -Cel ce are 

mainile nevinovate si inima curata, 

cel ce nu-si deda sufletul la minciuna 

si nu jura ca sa insele. Acela va 

capata binecuvantarea Domnului, 

starea dupa voia Lui data de 

Dumnezeul mantuirii lui. 

 

Psalmul 24:7-8 

Porti, ridicati-va capetele; ridicati-va, 

porti vesnice, ca sa intre Imparatul 

slavei! - "Cine este acest Imparat al 

slavei?" - Domnul cel tare si puternic, 

Domnul cel viteaz in lupte. 

 

Psalmul 25:3-4 

Da, toti cei ce nadajduiesc in Tine nu 

vor fi dati de rusine: ci de rusine vor 

fi dati cei ce Te parasesc fara temei. 

Arata-mi, Doamne, caile Tale si 

invata-ma cararile Tale. 

 

Psalmul 25:5 

Povatuieste-ma in adevarul Tau si 

invata-ma; caci Tu esti Dumnezeul 

mantuirii mele, Tu esti totdeauna 

nadejdea mea! 

 

Psalmul 25:7 

Nu-Ti aduce aminte de greselile din 

tineretea mea, nici de faradelegile 

mele; ci adu-Ti aminte de mine, dupa 

indurarea Ta, pentru bunatatea Ta, 

Doamne! 

 

Psalmul 25:8-9 

Domnul este bun si drept: de aceea 

arata El pacatosilor calea. El face pe 

cei smeriti sa umble in tot ce este 

drept. El invata pe cei smeriti calea 

Sa. 

 

Psalmul 37:11 

Cei blanzi mostenesc tara si au 

belsug de pace. 

 

Psalmul 25:10 

Toate cararile Domnului sunt 

indurare si credinciosie pentru cei ce 

pazesc legamantul si poruncile Lui. 

 

Psalmul 25:12-13 

Cine este omul care se teme de 

Domnul? Aceluia Domnul ii arata 

calea pe care trebuie s-o aleaga. El 

va locui in fericire, si samanta lui va 

stapani tara. 

Psalmul 25:15 

 Eu imi intorc necurmat ochii spre 

Domnul, caci El imi va scoate 

picioarele din lat. 

 

Psalmul 25:21-22 

Sa ma ocroteasca nevinovatia si 

neprihanirea, cand imi pun nadejdea 

in Tine! Izbaveste, Dumnezeule, pe 

Israel din toate necazurile lui. 

 

Psalmul 26:11-12 

Eu umblu in neprihanire; izbaveste-

ma si ai mila de mine! Piciorul meu 

sta pe calea cea dreapta: voi 

binecuvanta pe Domnul in adunari. 

 

Psalmul 27:6 

 Iata ca mi se si inalta capul peste 

vrajmasii mei, care ma inconjoara: 

voi aduce jertfe in cortul Lui, in 

sunetul trambitei, voi canta si voi 

lauda pe Domnul. 

 

Psalmul 27:8 

Inima imi zice din partea Ta: "Cauta 

fata Mea!" Si fata Ta, Doamne, o 

caut! 

 

Psalmul 27:9-10 

 Nu-mi ascunde fata Ta, nu departa 

cu manie pe robul Tau! Tu esti 

ajutorul meu, nu ma lasa, nu ma 

parasi, Dumnezeul mantuirii mele! 

Caci tatal meu si mama mea ma 

parasesc, dar Domnul ma primeste. 

 

Psalmul 27:11-12 

Invata-ma, Doamne, calea Ta si 

povatuieste-ma pe cararea cea 

dreapta, din pricina vrajmasilor mei. 

Nu ma lasa la bunul plac al 

potrivnicilor mei! Caci impotriva mea 

se ridica niste martori mincinosi si 

niste oameni care nu sufla decat 

asuprire. 

 

Psalmul 27:13 

O! daca n-as fi incredintat ca voi 

vedea bunatatea Domnului pe 

pamantul celor vii!… 

 

Psalmul 28:1 

Doamne, catre Tine strig, Stanca 

mea! Nu ramane surd la glasul meu, 

ca nu cumva, daca Te vei departa 

fara sa-mi raspunzi, sa ajung ca cei 

ce se coboara in groapa. 

 

 

Psalmul 28:2 

Asculta glasul rugaciunilor mele, 

cand strig catre Tine si cand imi ridic 

mainile spre locasul Tau cel sfant. 

 

Psalmul 28:8-9 

Domnul este taria poporului Sau, El 

este stanca izbavitoare a unsului 

Sau. Mantuieste, Doamne, poporul 

Tau si binecuvanta mostenirea Ta! 

Fii pastorul si sprijinitorul lor in veci. 

 

Psalmul 29:1-2 

Fiii lui Dumnezeu, dati Domnului, dati 

Domnului slava si cinste. Dati 

Domnului slava cuvenita Numelui 

Lui! Inchinati-va inaintea Domnului 

imbracati cu podoabe sfinte! 

 

Psalmul 29:3-4 

Glasul Domnului rasuna pe ape, 

Dumnezeul slavei face sa bubuie 

tunetul: Domnul este pe ape mari. 

Glasul Domnului este puternic, glasul 

Domnului este maret. 

 

Psalmul 29:11 

Domnul da tarie poporului Sau, 

Domnul binecuvanta pe poporul Sau 

cu pace. 

 

Psalmul 30:3 

Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din 

Locuinta mortilor, Tu m-ai adus la 

viata din mijlocul celor ce se coboara 

in groapa. 

 

Psalmul 30:4 

Cantati Domnului, voi cei iubiti de El, 

mariti prin laudele voastre Numele 

Lui cel sfant! 

 

Psalmul 30:5 

Caci mania Lui tine numai o clipa, 

dar indurarea Lui tine toata viata: 

seara vine plansul, iar dimineata, 

veselia. 

 

Psalmul 31:5 

In mainile Tale imi incredintez duhul: 

Tu ma vei izbavi, Doamne 

Dumnezeule adevarat! 

 

Psalmul 31:7-8 

Fa-ma sa ma inveselesc si sa ma 

bucur de indurarea Ta, caci vezi 

ticalosia mea, stii nelinistea sufletului 

meu si nu ma vei da in mainile 

vrajmasului, ci imi vei pune picioarele 

la loc larg. 



Psalmul 31:9-10 

Ai mila de mine, Doamne, caci sunt 

in stramtorare: fata, sufletul si trupul 

mi s-au topit de intristare; mi se 

sfarseste viata in durere, si anii in 

suspine. Mi s-au sleit puterile din 

pricina faradelegii mele si-mi 

putrezesc oasele! 

 

Psalmul 31:11-14 

Din pricina potrivnicilor mei, am 

ajuns de ocara, de mare ocara 

pentru vecinii mei, si de groaza 

pentru prietenii mei; cei ce ma vad 

pe ulita fug de mine. Sunt uitat de 

inimi ca un mort, am ajuns ca un vas 

sfaramat. Aud vorbele rele ale 

multora, vad spaima care domneste 

imprejur, cand se sfatuiesc ei 

impreuna impotriva mea si uneltesc 

sa-mi ia viata. Dar eu ma incred in 

Tine, Doamne, si zic: "Tu esti 

Dumnezeul meu!" 

 

Psalmul 31:15-16 

Soarta mea este in mana Ta; scapa-

ma de vrajmasii si de prigonitorii mei! 

Fa sa lumineze fata Ta peste robul 

Tau, scapa-ma, prin indurarea Ta! 

 

Psalmul 31:19 

O, cat de mare este bunatatea Ta, 

pe care o pastrezi pentru cei ce se 

tem de Tine si pe care o arati celor 

ce se incred in Tine, in fata fiilor 

oamenilor! 

 

Psalmul 31:20 

 Tu ii ascunzi la adapostul fetei Tale 

de cei ce-i prigonesc, ii ocrotesti in 

cortul Tau de limbile care-i clevetesc. 

 

Psalmul 31:21 

Binecuvantat sa fie Domnul, caci Si-

a aratat in chip minunat indurarea 

fata de mine: parc-as fi fost intr-o 

cetate intarita. 

Psalmul 31:22 

In pornirea mea nechibzuita ziceam: 

"Sunt izgonit dinaintea Ta!" Dar Tu ai 

auzit glasul rugaciunilor mele, cand 

am strigat spre Tine. 

 

Psalmul 32:1-2 

Ferice de cel cu faradelegea iertata 

si de cel cu pacatul acoperit! Ferice 

de omul caruia nu-i tine in seama 

Domnul nelegiuirea si in duhul caruia 

nu este viclenie! 

 

Psalmul 32:3-4 

Cata vreme am tacut, mi se topeau 

oasele de gemetele mele necurmate. 

Caci zi si noapte mana Ta apasa 

asupra mea; mi se usca vlaga cum 

se usuca pamantul de seceta verii.  

 

Psalmul 32:5 

Atunci Ti-am marturisit pacatul meu 

si nu mi-am ascuns faradelegea. Am 

zis: "Imi voi marturisi Domnului 

faradelegile!" Si Tu ai iertat vina 

pacatului meu. 

 

Psalmul 32:10-11 

De multe dureri are parte cel rau, dar 

cel ce se increde in Domnul este 

inconjurat cu indurarea Lui. 

Neprihanitilor, bucurati-va in Domnul 

si inveseliti-va! Scoateti strigate de 

bucurie, toti cei cu inima fara 

prihana! 

 

Psalmul 33:1 

Neprihanitilor, bucurati-va in Domnul! 

Oamenilor fara prihana le sade bine 

cantarea de lauda. 

 

Psalmul 33:4 

Caci cuvantul Domnului este 

adevarat, si toate lucrarile Lui se 

implinesc cu credinciosie. 

 

Psalmul 33:5 

El iubeste dreptatea si neprihanirea; 

bunatatea Domnului umple 

pamantul. 

 

Psalmul 33:10-11 

Domnul rastoarna sfaturile 

neamurilor, zadarniceste planurile 

popoarelor. Dar sfaturile Domnului 

dainuie pe vecie, si planurile inimii 

Lui, din neam in neam. 

 

Psalmul 33:12 

Ferice de poporul al carui Dumnezeu 

este Domnul! Ferice de poporul pe 

care Si-l alege El de mostenire! 

 

Psalmul 33:18-19 

Iata, ochiul Domnului priveste peste 

cei ce se tem de El, peste cei ce 

nadajduiesc in bunatatea Lui, ca sa 

le scape sufletul de la moarte si sa-i 

tina cu viata in mijlocul foametei. 

 

Psalmul 39:9 

Stau mut, nu deschid gura, caci Tu 

lucrezi. 

Psalmul 33:20-21 

Sufletul nostru nadajduieste in 

Domnul; El este ajutorul si scutul 

nostru. Da, inima noastra isi gaseste 

bucuria in El, caci avem incredere in 

Numele Lui cel sfant. 

 

Psalmul 33:22 

Doamne, fie indurarea Ta peste noi 

dupa cum o nadajduim noi de la 

Tine! 

 

Psalmul 34:1 

Voi binecuvanta pe Domnul in orice 

vreme; lauda Lui va fi totdeauna in 

gura mea. 

 

Psalmul 34:2 

Sa mi se laude sufletul in Domnul! 

Sa asculte cei nenorociti si sa se 

bucure. 

 

Psalmul 34:5 

Cand iti intorci privirile spre El, te 

luminezi de bucurie, si nu ti se umple 

fata de rusine. 

 

Psalmul 34:6 

Cand striga un nenorocit, Domnul 

aude si-l scapa din toate necazurile 

lui. 

 

Psalmul 34:8 

Gustati si vedeti ce bun este 

Domnul! Ferice de omul care se 

increde in El! 

 

Psalmul 34:9 

Temeti-va de Domnul, voi, sfintii Lui, 

caci de nimic nu duc lipsa cei ce se 

tem de El! 

 

Psalmul 34:10 

Puii de leu duc lipsa si li-e foame, 

dar cei ce cauta pe Domnul nu duc 

lipsa de niciun bine. 

 

Psalmul 34:12-14 

Cine este omul care doreste viata si 

vrea sa aiba parte de zile fericite? 

Fereste-ti limba de rau, si buzele de 

cuvinte inselatoare! Departeaza-te 

de rau si fa binele; cauta pacea si 

alearga dupa ea! 

 

Psalmul 34:15 

Ochii Domnului sunt peste cei fara 

prihana, si urechile Lui iau aminte la 

strigatele lor. 

 



Psalmul 34:19 

De multe ori vine nenorocirea peste 

cel fara prihana, dar Domnul il scapa 

intotdeauna din ea. 

 

Psalmul 35:1-2 

Apara-ma Tu, Doamne, de potrivnicii 

mei, lupta Tu cu cei ce se lupta cu 

mine! Ia pavaza si scutul si scoala-

Te sa-mi ajuti. 

 

Psalmul 35:18 

Si eu Te voi lauda in adunarea cea 

mare si Te voi slavi in mijlocul unui 

popor mare la numar. 

 

Psalmul 36:7 

Cat de scumpa este bunatatea Ta, 

Dumnezeule! La umbra aripilor Tale 

gasesc fiii oamenilor adapost. 

 

Psalmul 36:9 

Caci la Tine este izvorul vietii; prin 

lumina Ta vedem lumina. 

 

Psalmul 36:10 

Intinde-Ti si mai departe bunatatea 

peste cei ce Te cunosc, si dreptatea 

peste cei cu inima neprihanita! 

 

Psalmul 37:3 

Increde-te in Domnul si fa binele; 

locuieste in tara si umbla in 

credinciosie. 

 

Psalmul 37:6 

El va face sa straluceasca dreptatea 

ta ca lumina, si dreptul tau ca 

soarele la amiaza. 

 

Psalmul 37:7 

Taci inaintea Domnului si 

nadajduieste in El. Nu te mania pe 

cel ce izbuteste in umbletele lui, pe 

omul care isi vede implinirea 

planurilor lui rele. 

 

Psalmul 37:8 

Lasa mania, paraseste iutimea; nu te 

supara, caci supararea duce numai 

la rau. 

 

Psalmul 37:16 

Mai mult face putinul celui neprihanit 

decat belsugul multor rai. 

 

Psalmul 37:18 

 Domnul cunoaste zilele oamenilor 

cinstiti; si mostenirea lor tine pe 

vecie. 

Psalmul 37:21 

Cel rau ia cu imprumut, si nu da 

inapoi; dar cel neprihanit este milos 

si da. 

 

Psalmul 37:25-26 

Am fost tanar, si am imbatranit, dar 

n-am vazut pe cel neprihanit parasit, 

nici pe urmasii lui cersindu-si painea. 

Ci el intotdeauna este milos si da cu 

imprumut; si urmasii lui sunt 

binecuvantati. 

 

Psalmul 37:28 

Caci Domnul iubeste dreptatea si nu 

paraseste pe credinciosii Lui. 

Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar 

samanta celor rai este nimicita. 

 

Psalmul 37:30 

Gura celui neprihanit vesteste 

intelepciunea, si limba lui 

trambiteaza dreptatea. 

 

Psalmul 37:31 

Legea Dumnezeului sau este in 

inima lui; si nu i se clatina pasii. 

 

Psalmul 37:34 

Nadajduieste in Domnul, pazeste 

calea Lui, si El te va inalta ca sa 

stapanesti tara: vei vedea pe cei rai 

nimiciti. 

 

Psalmul 38:9 

Doamne, toate dorintele mele sunt 

inaintea Ta, si suspinele mele nu-Ti 

sunt ascunse. 

 

Psalmul 38:21-22 

Nu ma parasi, Doamne! 

Dumnezeule, nu Te departa de mine! 

Vino degraba in ajutorul meu, 

Doamne, Mantuirea mea! 

 

Psalmul 39:1 

Ziceam: "Voi veghea asupra cailor 

mele, ca sa nu pacatuiesc cu limba; 

imi voi pune frau gurii, cat va sta cel 

rau inaintea mea." 

 

Psalmul 39:3-4 

Imi ardea inima in mine, un foc 

launtric ma mistuia; si atunci mi-a 

venit cuvantul pe limba si am zis: 

"Doamne, spune-mi care este 

sfarsitul vietii mele, care este masura 

zilelor mele, ca sa stiu cat de trecator 

sunt." 

 

Psalmul 39:6 

Da, omul umbla ca o umbra, se 

framanta degeaba, strange la 

comori, si nu stie cine le va lua. 

 

Psalmul 39:7 

Acum, Doamne, ce mai pot nadajdui 

eu? In Tine imi este nadejdea. 

 

Psalmul 39:12 

Asculta-mi rugaciunea, Doamne, si 

pleaca-Ti urechea la strigatele mele! 

Nu tacea in fata lacrimilor mele! Caci 

sunt un strain inaintea Ta, un 

pribeag, ca toti parintii mei. 

 

Psalmul 40:3 

Mi-a pus in gura o cantare noua, o 

lauda pentru Dumnezeul nostru. 

Multi au vazut lucrul acesta, s-au 

temut, si s-au increzut in Domnul. 

 

Psalmul 40:4 

Ferice de omul care isi pune 

increderea in Domnul si care nu se 

indreapta spre cei trufasi si 

mincinosi! 

 

Psalmul 40:6 

Tu nu doresti nici jertfa, nici dar de 

mancare, ci mi-ai strapuns urechile; 

nu ceri nici ardere de tot, nici jertfa 

de ispasire. 

 

Psalmul 40:7-8 

Atunci am zis: "Iata-ma ca vin! - in 

sulul cartii este scris despre mine - 

vreau sa fac voia Ta, Dumnezeule!" 

Si Legea Ta este in fundul inimii 

mele. 

 

Psalmul 40:9 

Vestesc indurarea Ta in adunarea 

cea mare; iata ca nu-mi inchid 

buzele. Tu stii lucrul acesta, 

Doamne! 

 

Psalmul 40:10 

 Nu tin in inima mea indurarea Ta, ci 

vestesc adevarul Tau si mantuirea 

Ta, si nu ascund bunatatea si 

credinciosia Ta in adunarea cea 

mare. 

 

Psalmul 40:11 

Tu, Doamne, nu-mi vei opri indurarile 

Tale; ci bunatatea si credinciosia Ta 

ma vor pazi intotdeauna. 

 

 



Psalmul 40:13-14 

Izbaveste-ma, Doamne! Vino, 

Doamne, degraba in ajutorul meu. 

Sa fie rusinati si infruntati toti cei ce 

vor sa-mi ia viata! Sa dea inapoi si 

sa roseasca de rusine cei ce-mi 

doresc pierzarea! 

 

Psalmul 41:3 

 Domnul il sprijina, cand este pe 

patul de suferinta: ii usurezi durerile 

in toate bolile lui. 

 

Psalmul 41:4 

Eu zic: "Doamne, ai mila de mine! 

Vindeca-mi sufletul! Caci am pacatuit 

impotriva Ta." 

 

Psalmul 41:6 

Daca vine cineva sa ma vada, 

vorbeste neadevaruri, strange 

temeiuri ca sa ma vorbeasca de rau; 

si, cand pleaca, ma vorbeste de rau 

pe afara. 

 

Psalmul 41:12 

Tu m-ai sprijinit, din pricina 

neprihanirii mele, si m-ai asezat pe 

vecie inaintea Ta. 

 

Psalmul 41:13 

Binecuvantat sa fie Domnul 

Dumnezeul lui Israel, din vesnicie in 

vesnicie! Amin! Amin! 

 

Psalmul 42:3-4 

Cu lacrimi ma hranesc zi si noapte, 

cand mi se zice fara incetare: "Unde 

este Dumnezeul tau?"Mi-aduc 

aminte si-mi vars tot focul inimii in 

mine, cand ma gandesc cum 

mergeam inconjurat de multime si 

cum inaintam in fruntea ei spre Casa 

lui Dumnezeu, in mijlocul strigatelor 

de bucurie si multumire ale unei 

multimi in sarbatoare. 

 

Psalmul 42:6 

Imi este mahnit sufletul in mine, 

Dumnezeule; de aceea la Tine ma 

gandesc, din tara Iordanului, din 

Hermon si din muntele Mitear. 

 

Psalmul 43:4 

Atunci voi merge la altarul lui 

Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu 

care este bucuria si veselia mea si 

Te voi lauda cu harpa, Dumnezeule, 

Dumnezeul meu! 

 

Psalmul 42:7-8 

Un val cheama un alt val, la vuietul 

caderii apelor Tale; toate talazurile si 

valurile Tale trec peste mine. Ziua, 

Domnul imi dadea indurarea Lui, iar 

noaptea, cantam laudele Lui si 

inaltam o rugaciune Dumnezeului 

vietii mele. 

 

Psalmul 43:1 

Fa-mi dreptate, Dumnezeule, apara-

mi pricina impotriva unui neam 

nemilos! Izbaveste-ma de oamenii 

plini de viclesug si de faradelege! 

 

Psalmul 43:2 

Tu esti Dumnezeul care ma 

ocroteste: pentru ce ma lepezi? 

Pentru ce trebuie sa umblu plin de 

intristare sub apasarea vrajmasului? 

 

Psalmul 43:3 

Trimite lumina si credinciosia Ta, ca 

sa ma calauzeasca si sa ma duca la 

muntele Tau cel sfant si la locasurile 

Tale!] 

 

Psalmul 44:1 

Dumnezeule, am auzit cu urechile 

noastre, si parintii nostri ne-au 

povestit lucrarile pe care le-ai facut 

pe vremea lor, in zilele de odinioara. 

 

Psalmul 44:4 

Dumnezeule, Tu esti Imparatul meu: 

porunceste izbavirea lui Iacov! 

 

Psalmul 44:8 

Noi, in fiecare zi, ne laudam cu 

Dumnezeu si pururi slavim Numele 

Tau. (Oprire) 

 

Psalmul 44:22 

Dar din pricina Ta suntem injunghiati 

in toate zilele, suntem priviti ca niste 

oi sortite pentru macelarie. 

 

Psalmul 44:25-26 

Caci sufletul ne este doborat in 

tarana de mahnire, trupul nostru este 

lipit de pamant. Scoala-Te, ca sa ne 

ajuti! Izbaveste-ne, pentru bunatatea 

Ta! 

 

Psalmul 45:1 

Cuvinte pline de farmec imi clocotesc 

in inima si zic: "Lucrarea mea de 

lauda este pentru Imparatul!" Ca 

pana unui scriitor iscusit sa-mi fie 

limba! 

Psalmul 45:2 

Tu esti cel mai frumos dintre oameni, 

harul este turnat pe buzele tale: de 

aceea te-a binecuvantat Dumnezeu 

pe vecie. 

 

Psalmul 45:7 

Tu iubesti neprihanirea si urasti 

rautatea. De aceea, Dumnezeule, 

Dumnezeul Tau Te-a uns cu un 

untdelemn de bucurie, mai presus 

decat pe tovarasii Tai de slujba. 

 

Psalmul 45:10-11 

Asculta, fiica, vezi si pleaca-ti 

urechea; uita pe poporul tau si casa 

tatalui tau! Si atunci imparatul iti va 

pofti frumusetea. Si, fiindca este 

Domnul tau, adu-i inchinaciunile tale. 

 

Psalmul 45:16-17 

Copiii tai vor lua locul parintilor tai; ii 

vei pune domni in toata tara. Din 

neam in neam iti voi pomeni numele: 

de aceea in veci de veci te vor lauda 

popoarele. 

 

Psalmul 47:5 

Dumnezeu Se suie in mijlocul 

strigatelor de biruinta, Domnul 

inainteaza in sunetul trambitei. 

 

Psalmul 47:9 

Domnitorii popoarelor se aduna 

impreuna cu poporul Dumnezeului lui 

Avraam; caci ale lui Dumnezeu sunt 

scuturile pamantului: El este mai inalt 

si mai presus de orice. 

 

Psalmul 48:1 

Mare este Domnul si laudat de toti in 

cetatea Dumnezeului nostru, pe 

muntele Lui cel sfant. 

 

Psalmul 48:3 

Dumnezeu, in casele Lui imparatesti, 

este cunoscut ca un turn de scapare. 

 

Psalmul 48:9 

Dumnezeule, la bunatatea Ta ne 

gandim, in mijlocul Templului Tau! 

 

Psalmul 48:10 

Ca si Numele Tau, Dumnezeule, si 

lauda Ta rasuna pana la marginile 

pamantului; dreapta Ta este plina de 

indurare. 

 

 

 



Psalmul 48:11 

Se bucura muntele Sionului si se 

inveselesc fiicele lui Iuda de 

judecatile Tale. 

 

Psalmul 48:14 

Iata, Dumnezeul acesta este 

Dumnezeul nostru in veci de veci; El 

va fi calauza noastra pana la moarte. 

 

Psalmul 49:5 

Pentru ce sa ma tem in zilele 

nenorocirii, cand ma inconjoara 

nelegiuirea potrivnicilor mei? 

 

Psalmul 49:15 

Dar mie, Dumnezeu imi va scapa 

sufletul din Locuinta mortilor, caci ma 

va lua sub ocrotirea Lui. –  
 

Psalmul 49:16-17 

Nu te teme cand se imbogateste 

cineva si cand i se inmultesc 

vistieriile casei; 

caci nu ia nimic cu el cand moare: 

vistieriile lui nu se coboara dupa el. 

 

Psalmul 49:18-19 

Sa se tot creada omul fericit in viata, 

sa se tot laude cu bucuriile pe care si 

le face, caci tot in locuinta parintilor 

sai va merge si nu va mai vedea 

lumina niciodata. 

 

Psalmul 50:1 

Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul 

vorbeste si cheama pamantul, de la 

rasaritul soarelui pana la asfintitul lui. 

 

Psalmul 50:7 

Asculta, poporul Meu, si voi vorbi; 

asculta, Israele, si te voi instiinta. Eu 

sunt Dumnezeu, Dumnezeul tau. 

 

Psalmul 50:16-17 

Dumnezeu zice insa celui rau: "Ce 

tot insiri tu legile Mele si ai in gura 

legamantul Meu, cand tu urasti 

mustrarile si arunci cuvintele Mele 

inapoia ta? 

 

Psalmul 51:1-2 

Ai mila de mine, Dumnezeule, in 

bunatatea Ta! Dupa indurarea Ta 

cea mare, sterge faradelegile mele! 

Spala-ma cu desavarsire de 

nelegiuirea mea si curata-ma de 

pacatul meu! 

 

 

Psalmul 51:3-4 

Caci imi cunosc bine faradelegile, si 

pacatul meu sta necurmat inaintea 

mea. Impotriva Ta, numai impotriva 

Ta, am pacatuit si am facut ce este 

rau inaintea Ta; asa ca vei fi drept in 

hotararea Ta si fara vina in judecata 

Ta. 

 

Psalmul 51:8-9 

Fa-ma sa aud veselie si bucurie, si 

oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se 

vor bucura. Intoarce-Ti privirea de la 

pacatele mele, sterge toate 

nelegiuirile mele! 

 

Psalmul 51:12 

Da-mi iarasi bucuria mantuirii Tale si 

sprijina-ma cu un duh de bunavointa! 

 

Psalmul 51:15 

Doamne, deschide-mi buzele, si gura 

mea va vesti lauda Ta. 

 

Psalmul 49:3 

Gura mea va vorbi cuvinte intelepte, 

si inima mea are ganduri pline de 

judecata. 

 

Psalmul 51:17 

Jertfele placute lui Dumnezeu sunt 

un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu 

dispretuiesti o inima zdrobita si 

mahnita. 

 

Psalmul 51:18-19 

In indurarea Ta, varsa-Ti binefacerile 

asupra Sionului si zideste zidurile 

Ierusalimului! Atunci vei primi jertfe 

neprihanite, arderi de tot si jertfe 

intregi; atunci se vor aduce pe altarul 

Tau vitei. 

 

Psalmul 52:8-9 

Dar eu sunt in Casa lui Dumnezeu 

ca un maslin verde, ma incred in 

bunatatea lui Dumnezeu, in veci de 

veci. Te voi lauda totdeauna, pentru 

ca ai lucrat; si, in fata copiilor Tai, voi 

nadajdui in Numele Tau, caci este 

binevoitor. 

 

Psalmul 53:6 

O! cine va face sa porneasca din 

Sion izbavirea lui Israel? Cand va 

aduce Dumnezeu inapoi pe prinsii de 

razboi ai poporului Sau, Iacov se va 

inveseli, si Israel se va bucura. 

 

 

Psalmul 54:1-3 

Scapa-ma, Dumnezeule, prin 

Numele Tau si fa-mi dreptate, prin 

puterea Ta! Asculta-mi rugaciunea, 

Dumnezeule, ia aminte la cuvintele 

gurii mele. Caci niste straini s-au 

sculat impotriva mea, niste oameni 

asupritori vor sa-mi ia viata; ei nu se 

gandesc la Dumnezeu. – 

 

Psalmul 54:4 

Da, Dumnezeu este ajutorul meu, 

Domnul este sprijinul sufletului meu! 

 

Psalmul 54:6-7 

Atunci Iti voi aduce jertfe de 

bunavoie, voi lauda Numele Tau, 

Doamne, caci este binevoitor; caci El 

ma izbaveste din toate necazurile, si 

cu ochii mei imi vad implinita dorinta 

privitoare la vrajmasii mei. 

 

Psalmul 55:16-17 

Dar eu strig catre Dumnezeu, si 

Domnul ma va scapa. Seara, 

dimineata si la amiaza oftez si gem, 

si El va auzi glasul meu. 

 

Psalmul 55:1-3 

Ia aminte, Dumnezeule, la 

rugaciunea mea si nu Te ascunde de 

cererile mele! Asculta-ma si 

raspunde-mi! Ratacesc incoace si 

incolo si ma framant, din pricina 

zarvei vrajmasului si din pricina 

apasarii celui rau. Caci ei arunca 

nenorocirea peste mine si ma 

urmaresc cu manie. 

 

Psalmul 55:12-14 

Nu un vrajmas ma batjocoreste, caci 

as suferi: nu potrivnicul meu se ridica 

impotriva mea, caci m-as ascunde 

dinaintea lui. Ci tu, pe care te 

socoteam una cu mine, tu, frate de 

cruce si prieten cu mine! Noi, care 

traiam impreuna intr-o placuta 

prietenie si ne duceam impreuna cu 

multimea in Casa lui Dumnezeu! 

 

Psalmul 56:12-13 

Dumnezeule, trebuie sa implinesc 

juruintele pe care Ti le-am facut; Iti 

voi aduce jertfe de multumire. Caci 

mi-ai izbavit sufletul de la moarte, mi-

ai ferit picioarele de cadere, ca sa 

umblu inaintea lui Dumnezeu, in 

lumina celor vii. 

 

 



Psalmul 57:1 

Ai mila de mine, Dumnezeule, ai mila 

de mine! Caci in Tine mi se increde 

sufletul; la umbra aripilor Tale caut 

un loc de scapare, pana vor trece 

nenorocirile. 

 

Psalmul 57:7 

Inima mea este tare, Dumnezeule, 

inima mea este tare; voi canta, da, si 

voi suna din instrumentele mele. 

 

Psalmul 57:9 

Te voi lauda printre popoare, 

Doamne! Te voi canta printre 

neamuri. 

 

Psalmul 58:11 

Si atunci oamenii vor zice: "Da, este 

o rasplata pentru cel fara prihana! 

Da, este un Dumnezeu care judeca 

pe pamant!" 

 

Psalmul 56:10 

Eu ma voi lauda cu Dumnezeu, cu 

cuvantul Lui, da, ma voi lauda cu 

Domnul, cu cuvantul Lui. 

 

Psalmul 59:9 

Oricare le-ar fi puterea, eu in Tine 

nadajduiesc, caci Dumnezeu este 

scaparea mea. 

 

Psalmul 60:4 

Ai dat celor ce se tem de Tine un 

steag, ca sa-l inalte spre biruinta 

adevarului.  
 

Psalmul 60:11-12 

Da-ne ajutor, ca sa scapam din 

necaz! Caci ajutorul omului este 

zadarnic. Cu Dumnezeu vom face 

ispravi mari, si El va zdrobi pe 

vrajmasii nostri. 

 

Psalmul 61:5 

Caci Tu, Dumnezeule, imi asculti 

juruintele, Tu imi dai mostenirea 

celor ce se tem de Numele Tau. 

 

Psalmul 61:7-8 

In veci sa ramana el pe scaunul de 

domnie, inaintea lui Dumnezeu! Fa 

ca bunatatea si credinciosia Ta sa 

vegheze asupra lui! 

Atunci voi canta neincetat Numele 

Tau, si zi de zi imi voi implini 

juruintele. 

 

 

Psalmul 62:11 

O data a vorbit Dumnezeu, de doua 

ori am auzit ca: "Puterea este a lui 

Dumnezeu." 

 

Psalmul 63:2-3 

Asa Te privesc eu in Locasul cel 

Sfant, ca sa-Ti vad puterea si slava. 

Fiindca bunatatea Ta pretuieste mai 

mult decat viata, de aceea buzele 

mele canta laudele Tale. 

 

Psalmul 63:4 

Te voi binecuvanta, dar, toata viata 

mea, si in Numele Tau imi voi ridica 

mainile. 

 

Psalmul 63:5-6 

Mi se satura sufletul ca de niste 

bucate grase si miezoase, si gura 

mea Te lauda cu strigate de bucurie 

pe buze,cand mi-aduc aminte de 

Tine in asternutul meu si cand ma 

gandesc la Tine in timpul 

privegherilor noptii. 

 

Psalmul 63:8 

Sufletul meu este lipit de Tine; 

dreapta Ta ma sprijina. 

Psalmul 64:1-2 

Asculta-mi glasul, Dumnezeule, cand 

gem! Ocroteste-mi viata impotriva 

vrajmasului de care ma tem! 

Pazeste-ma de uneltirile celor rai, de 

ceata galagioasa a oamenilor 

nelegiuiti! 

 

Psalmul 64:9 

Toti oamenii sunt cuprinsi de frica si 

marturisesc: "Iata ce a facut 

Dumnezeu", si recunosc ca aceasta 

este lucrarea Lui! 

 

Psalmul 65:1 

Cu incredere, Dumnezeule, vei fi 

laudat in Sion, si implinite vor fi 

juruintele care Ti-au fost facute. 

 

Psalmul 65:3-4 

Ma coplesesc nelegiuirile: dar Tu vei 

ierta faradelegile noastre. Ferice de 

cel pe care-l alegi Tu si pe care-l 

primesti inaintea Ta, ca sa locuiasca 

in curtile Tale! Ne vom satura de 

binecuvantarea Casei Tale, de 

sfintenia Templului Tau. 

 

Psalmul 71:8 

Sa mi se umple gura de laudele Tale 

si-n fiecare zi sa Te slaveasca! 

Psalmul 66:1-2 

Inaltati lui Dumnezeu strigate de 

bucurie, toti locuitorii pamantului. 

Cantati slava Numelui Sau, mariti 

slava Lui prin laudele voastre. 

 

Psalmul 66:4-5 

Tot pamantul se inchina inaintea Ta 

si canta in cinstea Ta, canta Numele 

Tau. - Veniti si priviti lucrarile lui 

Dumnezeu! Ce infricosat este El 

cand lucreaza asupra fiilor 

oamenilor! 

 

Psalmul 66:8-9 

Binecuvantati, popoare, pe 

Dumnezeul nostru! Faceti sa rasune 

lauda Lui! El ne-a pastrat sufletul cu 

viata si n-a ingaduit sa ni se clatine 

piciorul. 

 

Psalmul 66:10-12 

Caci Tu ne-ai incercat, Dumnezeule, 

ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca 

argintul. Ne-ai adus in lat si ne-ai pus 

o grea povara pe coapse. Ai lasat pe 

oameni sa incalece pe capetele 

noastre, am trecut prin foc si prin 

apa: dar Tu ne-ai scos si ne-ai dat 

belsug. 

 

Psalmul 66:13-14 

De aceea, voi merge in Casa Ta cu 

arderi de tot, imi voi implini juruintele 

facute Tie, juruinte care mi-au iesit 

de pe buze, pe care mi le-a rostit 

gura cand eram la stramtorare. 

 

Psalmul 66:16-17 

Veniti de ascultati, toti cei ce va 

temeti de Dumnezeu, si voi istorisi ce 

a facut El sufletului meu. Am strigat 

catre El cu gura mea, si indata lauda 

a fost pe limba mea. 

 

Psalmul 66:18-19 

Daca as fi cugetat lucruri nelegiuite 

in inima mea, nu m-ar fi ascultat 

Domnul. Dar Dumnezeu m-a 

ascultat, a luat aminte la glasul 

rugaciunii mele. 

 

Psalmul 66:20 

Binecuvantat sa fie Dumnezeu, care 

nu mi-a lepadat rugaciunea si nu mi-

a indepartat bunatatea Lui! 

 

Psalmul 73:1 

Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu 

cei cu inima curata. 



Psalmul 67:1-2 

Dumnezeu sa aiba mila de noi si sa 

ne binecuvanteze, sa faca sa 

lumineze peste noi fata Lui, ca sa se 

cunoasca pe pamant calea Ta, si 

printre toate neamurile mantuirea Ta! 

 

Psalmul 67:3-4 

Te lauda popoarele, Dumnezeule, 

toate popoarele Te lauda. Se bucura 

neamurile si se inveselesc; caci Tu 

judeci popoarele cu nepartinire si 

povatuiesti neamurile pe pamant. –  

 

Psalmul 67:5-7 

Te lauda popoarele, Dumnezeule, 

toate popoarele Te lauda.Pamantul 

isi da roadele; Dumnezeu, 

Dumnezeul nostru, ne binecuvanta, 

Dumnezeu ne binecuvanta, si toate 

marginile pamantului se tem de El. 

 

Psalmul 68:3-4 

Dar cei neprihaniti se bucura, salta 

de bucurie inaintea lui Dumnezeu si 

nu mai pot de veselie. Cantati lui 

Dumnezeu, laudati Numele Lui! 

Faceti drum Celui ce inainteaza prin 

campii. Domnul este Numele Lui: 

bucurati-va inaintea Lui! 

 

Psalmul 68:5 

El este tatal orfanilor, aparatorul 

vaduvelor, El, Dumnezeu, care 

locuieste in Locasul Lui cel Sfant. 

 

Psalmul 68:6 

Dumnezeu da o familie celor parasiti, 

El izbaveste pe prinsii de razboi si-i 

face fericiti; numai cei razvratiti 

locuiesc in locuri uscate. 

 

Psalmul 68:9 

Ai dat o ploaie binefacatoare, 

Dumnezeule, si ai intarit mostenirea 

Ta sleita de puteri. 

 

Psalmul 68:10 

Poporul Tau si-a asezat locuinta in 

tara pe care, prin bunatatea Ta, 

Dumnezeule, o pregatisesi pentru cei 

nenorociti. 

 

Psalmul 68:11 

 Un cuvant spune Domnul, si femeile 

aducatoare de vesti bune sunt o 

mare ostire: - 

 

 

 

Psalmul 68:28 

Dumnezeul tau te-a facut puternic. 

Intareste, Dumnezeule, ce ai facut 

pentru noi in Templul Tau. 

 

Psalmul 68:35 

Ce infricosat esti, Dumnezeule, din 

Locasul Tau cel Sfant! Dumnezeul lui 

Israel da poporului Sau tarie si mare 

putere. Binecuvantat sa fie 

Dumnezeu! 

 

Psalmul 69:6 

Sa nu ramana de rusine, din pricina 

mea, cei ce nadajduiesc in Tine, 

Doamne Dumnezeul ostirilor! Sa nu 

roseasca de rusine, din pricina mea, 

cei ce Te cauta, Dumnezeul lui 

Israel! 

 

Psalmul 69:7-9 

Caci pentru Tine port eu ocara, si imi 

acopera fata rusinea. Am ajuns un 

strain pentru fratii mei si un 

necunoscut pentru fiii mamei mele. 

Caci ravna Casei Tale ma mananca, 

si ocarile celor ce Te ocarasc pe 

Tine cad asupra mea. 

 

Psalmul 69:10-13 

Plang si postesc, si ei ma ocarasc. 

Ma imbrac cu sac, si ei ma 

batjocoresc. Cei ce stau la poarta 

vorbesc de mine, si cei ce beau 

bauturi tari ma pun in cantece. Dar 

eu catre Tine imi inalt rugaciunea, 

Doamne, la vremea potrivita. In 

bunatatea Ta cea mare, raspunde-

mi, Dumnezeule, si da-mi ajutorul 

Tau! 

 

Psalmul 69:16-17 

Asculta-ma, Doamne, caci bunatatea 

Ta este nemarginita. In indurarea Ta 

cea mare, intoarce-Ti privirile spre 

mine si nu-Ti ascunde fata de robul 

Tau! Caci sunt in necaz: grabeste de 

m-asculta! 

 

Psalmul 69:18-20 

Apropie-Te de sufletul meu si 

izbaveste-l! Scapa-ma, din pricina 

vrajmasilor mei! Tu stii ce ocara, ce 

rusine si batjocura mi se face; toti 

potrivnicii mei sunt inaintea Ta. 

Ocara imi rupe inima, si sunt bolnav; 

astept sa-i fie cuiva mila de mine, dar 

degeaba; astept mangaietori, si nu 

gasesc niciunul. 

 

Psalmul 69:29-30 

Eu sunt nenorocit si sufar: 

Dumnezeule, ajutorul Tau sa ma 

ridice! Atunci voi lauda Numele lui 

Dumnezeu prin cantari, si prin laude 

Il voi preamari. 

 

Psalmul 69:32-33 

Nenorocitii vad lucrul acesta, si se 

bucura; voi, care cautati pe 

Dumnezeu, vesela sa va fie inima! 

Caci Domnul asculta pe cei saraci si 

nu nesocoteste pe prinsii Lui de 

razboi. 

 

Psalmul 69:35-36 

Caci Dumnezeu va mantui Sionul si 

va zidi cetatile lui Iuda; ele vor fi 

locuite si luate in stapanire; samanta 

robilor Lui le va mosteni, si cei ce 

iubesc Numele Lui vor locui in ele. 

 

Psalmul 70:1-2 

Grabeste, Dumnezeule, de ma 

izbaveste! Grabeste de-mi ajuta, 

Doamne! Sa ramana de rusine si 

infruntati cei ce vor sa-mi ia viata! Sa 

dea inapoi si sa roseasca cei ce-mi 

doresc pieirea! 

 

Psalmul 70:4 

Toti cei ce Te cauta sa se 

inveseleasca si sa se bucure in Tine! 

Cei ce iubesc mantuirea Ta sa zica 

neincetat: "Preamarit sa fie 

Dumnezeu!" 

 

Psalmul 70:5 

Eu sunt sarac si lipsit: grabeste sa-

mi ajuti, Dumnezeule. Tu esti ajutorul 

si izbavitorul meu: Doamne, nu 

zabovi! 

 

Psalmul 71:2-3 

Scapa-ma in dreptatea Ta si 

izbaveste-ma! Pleaca-Ti urechea 

spre mine si ajuta-mi. Fii o stanca de 

adapost pentru mine, unde sa pot 

fugi totdeauna! Tu ai hotarat sa ma 

scapi, caci Tu esti stanca si cetatuia 

mea. 

 

Psalmul 71:4-5 

Izbaveste-ma, Dumnezeule, din 

mana celui rau, din mana omului 

nelegiuit si asupritor! Caci Tu esti 

nadejdea mea, Doamne 

Dumnezeule! In Tine ma incred din 

tineretea mea. 

 



Psalmul 71:6-7 

Pe Tine ma sprijin, din pantecele 

mamei mele. Tu esti binefacatorul 

meu inca din pantecele mamei; pe 

Tine Te laud fara-ncetare. Pentru 

multi am ajuns ca o minune, dar Tu 

esti scaparea mea cea tare. 

 

Psalmul 71:9 

Nu ma lepada la vremea batranetii; 

cand mi se duc puterile, nu ma 

parasi! 

 

Psalmul 68:26 

Binecuvantati pe Dumnezeu in 

adunari, binecuvantati pe Domnul, 

cei ce va coborati din Israel! 

 

Psalmul 71:10-12 

Caci vrajmasii mei vorbesc de mine, 

si cei ce-mi pandesc viata se 

sfatuiesc intre ei, zicand: "L-a parasit 

Dumnezeu; urmariti-l, puneti mana 

pe el, caci nu-i nimeni care sa-l 

scape!" Dumnezeule, nu Te departa 

de mine! Dumnezeule, vino degraba 

in ajutorul meu! 

 

Psalmul 76:1 

Dumnezeu este cunoscut in Iuda, 

mare este Numele Lui in Israel. 

 

Psalmul 71:13-14 

Sa ramana de rusine si nimiciti cei ce 

vor sa-mi ia viata! Sa fie acoperiti de 

rusine si de ocara cei ce-mi cauta 

pierzarea! Si eu voi nadajdui pururi, 

Te voi lauda tot mai mult. 

 

Psalmul 71:15 

Gura mea va vesti zi de zi dreptatea 

si mantuirea Ta, caci nu-i cunosc 

marginile. 

 

Psalmul 71:16-17 

Voi spune lucrarile Tale cele 

puternice, Doamne Dumnezeule! Voi 

pomeni dreptatea Ta si numai pe a 

Ta. Dumnezeule, Tu m-ai invatat din 

tinerete, si pana acum eu vestesc 

minunile Tale. 

 

Psalmul 71:18 

Nu ma parasi, Dumnezeule, chiar la 

batraneti carunte, ca sa vestesc taria 

Ta neamului de acum, si puterea Ta 

neamului de oameni care va veni! 

 

 

 

Psalmul 71:19-21 

Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge 

pana la cer; Tu ai savarsit lucruri 

mari: Dumnezeule, cine este ca 

Tine? Ne-ai facut sa trecem prin 

multe necazuri si nenorociri; dar ne 

vei da iarasi viata, ne vei scoate 

iarasi din adancurile pamantului. 

Inalta-mi marimea mea, intoarce-Te 

si mangaie-ma din nou! 

 

Psalmul 71:23-24 

Cand Te voi lauda, voi fi cu bucuria 

pe buze, cu bucuria in sufletul pe 

care mi l-ai izbavit; si limba mea va 

vesti zi de zi dreptatea Ta, caci cei 

ce-mi cauta pierzarea sunt rusinati si 

rosii de rusine. 

 

Psalmul 72:12-14 

Caci el va izbavi pe saracul care 

striga si pe nenorocitul care n-are 

ajutor. Va avea mila de cel nenorocit 

si de cel lipsit si va scapa viata 

saracilor; ii va izbavi de apasare si 

de sila, si sangele lor va fi scump 

inaintea lui. 

 

Psalmul 72:16 

Va fi belsug de grane in tara, pana in 

varful muntilor, si spicele lor se vor 

clatina ca si copacii din Liban; 

oamenii vor inflori in cetati ca iarba 

pamantului 

Psalmul 72:17 

Numele lui va dainui pe vecie: cat 

soarele ii va tine numele. Cu el se 

vor binecuvanta unii pe altii, si toate 

neamurile il vor numi fericit. 

 

Psalmul 72:18-19 

Binecuvantat sa fie Domnul 

Dumnezeul lui Israel, singurul care 

face minuni! Binecuvantat sa fie in 

veci slavitul Lui Nume! Tot pamantul 

sa se umple de slava Lui! Amin!  

 

Psalmul 73:16-17 

M-am gandit la aceste lucruri ca sa 

le pricep, dar zadarnica mi-a fost 

truda, pana ce am intrat in Sfantul 

Locas al lui Dumnezeu si am luat 

seama la soarta de la urma a celor 

rai. 

 

Psalmul 73:23-24 

Insa eu sunt totdeauna cu Tine, Tu 

m-ai apucat de mana dreapta; ma 

vei calauzi cu sfatul Tau, apoi ma vei 

primi in slava. 

Psalmul 73:25 

Pe cine altul am eu in cer in afara de 

Tine? Si pe pamant nu-mi gasesc 

placerea in nimeni decat in Tine. 

 

Psalmul 73:26 

 Carnea si inima pot sa mi se 

prapadeasca: fiindca Dumnezeu va fi 

pururi stanca inimii mele si partea 

mea de mostenire. 

 

Psalmul 74:1-3a 

Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi 

pentru totdeauna? Pentru ce Te 

manii pe turma pasunii Tale? Adu-Ti 

aminte de poporul Tau, pe care l-ai 

castigat odinioara, pe care l-ai 

rascumparat ca semintie a mostenirii 

Tale! Adu-Ti aminte de muntele 

Sionului, unde Iti aveai locuinta; 

indreapta-Ti pasii spre aceste locuri 

pustiite fara curmare! 

 

Psalmul 74:12 

Totusi, Dumnezeu este Imparatul 

meu, care din vremuri stravechi da 

izbaviri in mijlocul acestei tari. 

 

Psalmul 74:15-17 

Ai facut sa tasneasca izvoare in 

paraie, ai uscat rauri care nu seaca. 

A Ta este ziua, a Ta este si noaptea; 

Tu ai asezat lumina si soarele. Tu ai 

statornicit toate hotarele pamantului, 

Tu ai randuit vara si iarna. 

 

Psalmul 74:21-22 

Sa nu se intoarca rusinat cel apasat, 

ci nenorocitul si saracul sa laude 

Numele Tau! Scoala-Te, 

Dumnezeule, apara-Ti pricina! Adu-

Ti aminte de ocarile pe care Ti le 

arunca in fiecare zi cel fara minte! 

 

Psalmul 75:9-10 

Eu insa voi vesti pururi aceste 

lucruri; voi canta laude in cinstea 

Dumnezeului lui Iacov. Si voi dobori 

toate puterile celor rai: puterile celui 

neprihanit insa se vor inalta. 

 

Psalmul 76:11 

 Faceti juruinte Domnului 

Dumnezeului vostru si impliniti-le! 

Toti cei ce-L inconjoara sa aduca 

daruri Dumnezeului celui infricosat. 

 

Psalmul 78:11 

Au dat uitarii lucrarile Lui, minunile 

Lui pe care li le aratase. 



Psalmul 77:2-3 

In ziua necazului meu, caut pe 

Domnul; noaptea, mainile imi stau 

intinse fara curmare; sufletul meu nu 

vrea nicio mangaiere. Mi-aduc 

aminte de Dumnezeu si gem; ma 

gandesc adanc in mine si mi se 

mahneste duhul. – 

 

Psalmul 75:1 

Te laudam, Dumnezeule, Te laudam; 

noi, care chemam Numele Tau, 

vestim minunile Tale! 

 

Psalmul 77:5-9 

Ma gandesc la zilele de demult, la 

anii de odinioara. Ma gandesc la 

cantarile mele noaptea, cuget adanc 

inauntrul inimii mele, imi cade duhul 

pe ganduri si zic: "Va lepada Domnul 

pentru totdeauna? Si nu va mai fi El 

binevoitor? S-a ispravit bunatatea Lui 

pe vecie? S-a dus fagaduinta Lui 

pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu 

sa aiba mila? Si-a tras El, in mania 

Lui, inapoi indurarea?" – 

 

Psalmul 77:10-12 

Atunci imi zic: "Ceea ce ma face sa 

sufar este ca dreapta Celui Preainalt 

nu mai este aceeasi"…Dar tot voi 

lauda lucrarile Domnului, caci imi 

aduc aminte de minunile Tale de 

odinioara; da, ma voi gandi la toate 

lucrarile Tale si voi lua aminte la 

toate ispravile Tale. 

 

Psalmul 77:19-20 

Ti-ai croit un drum prin mare, o 

carare prin apele cele mari, si nu Ti 

s-au mai cunoscut urmele. Ai 

povatuit pe poporul Tau ca pe o 

turma, prin mana lui Moise si Aaron. 

 

Psalmul 78:5-7 

El a pus o marturie in Iacov, a dat o 

Lege in Israel si a poruncit parintilor 

nostri sa-si invete in ea copiii, ca sa 

fie cunoscuta de cei ce vor veni dupa 

ei, de copiii care se vor naste si care, 

cand se vor face mari, sa vorbeasca 

despre ea copiilor lor; pentru ca 

acestia sa-si puna increderea in 

Dumnezeu, sa nu uite lucrarile lui 

Dumnezeu, si sa pazeasca poruncile 

Lui. 

 

Psalmul 78:18 

Au ispitit pe Dumnezeu in inima lor, 

cerand mancare dupa poftele lor. 

Psalmul 78:12-16 

Inaintea parintilor lor, El facuse 

minuni in tara Egiptului, in campia 

Toan. A despartit marea si le-a 

deschis un drum prin ea, ridicand 

apele ca un zid. I-a calauzit ziua cu 

un nor, si toata noaptea cu lumina 

unui foc stralucitor. A despicat stanci 

in pustiu si le-a dat sa bea ca din 

niste valuri cu ape multe. A facut sa 

tasneasca izvoare din stanci si sa 

curga ape ca niste rauri. 

 

Psalmul 78:29 

Ei au mancat si s-au saturat din 

destul: Dumnezeu le-a dat ce 

dorisera. 

 

Psalmul 78:21b-22 

s-a starnit impotriva lui Israel mania 

Lui, pentru ca n-au crezut in 

Dumnezeu, pentru ca n-au avut 

incredere in ajutorul Lui. 

 

Psalmul 78:1 

Asculta, poporul meu, invataturile 

mele! Luati aminte la cuvintele gurii 

mele! 

 

Psalmul 77:14 

Tu esti Dumnezeul care faci minuni; 

Tu Ti-ai aratat puterea printre 

popoare. 

 

Psalmul 78:34-35 

Cand ii lovea de moarte, ei Il cautau, 

se intorceau si se indreptau spre 

Dumnezeu; isi aduceau aminte ca 

Dumnezeu este stanca lor si ca 

Dumnezeul atotputernic este 

izbavitorul lor. 

 

Psalmul 78:37-38 

Inima nu le era tare fata de El, si nu 

erau credinciosi legamantului Sau. 

Totusi, in indurarea Lui, El iarta 

nelegiuirea si nu nimiceste; Isi 

opreste de multe ori mania si nu da 

drumul intregii Lui urgii. 

 

Psalmul 78:42-43 

Nu si-au mai adus aminte de puterea 

Lui, de ziua cand i-a izbavit de 

vrajmas, de minunile pe care le-a 

facut in Egipt si de semnele Lui 

minunate din campia Toan. 

 

Psalmul 84:12 

Doamne al ostirilor, ferice de omul 

care se increde in Tine! 

Psalmul 78:72 

David i-a carmuit cu o inima 

neprihanita si i-a povatuit cu maini 

pricepute. 

 

Psalmul 79:8 

Nu-Ti mai aduce aminte de 

nelegiuirile stramosilor nostri, ci sa 

ne iasa degraba inainte indurarile 

Tale! Caci suntem nenorociti de tot! 

 

Psalmul 79:9 

Ajuta-ne, Dumnezeul mantuirii 

noastre, pentru slava Numelui Tau! 

Izbaveste-ne si iarta-ne pacatele, 

pentru Numele Tau! 

 

Psalmul 80:3 

Ridica-ne, Dumnezeule, fa sa 

straluceasca fata Ta, si vom fi 

scapati! 

 

Psalmul 80:14-15 

Dumnezeul ostirilor, intoarce-Te 

iarasi! Priveste din cer si vezi! 

Cerceteaza via aceasta! Ocroteste 

ce a sadit dreapta Ta si pe fiul pe 

care Ti l-ai ales!… 

 

Psalmul 80:4-7 

Doamne Dumnezeul ostirilor, pana 

cand Te vei mania, cu toata 

rugaciunea poporului Tau? Ii hranesti 

cu o paine de lacrimi si-i adapi cu 

lacrimi din plin. Ne faci sa fim marul 

de cearta al vecinilor nostri, si 

vrajmasii nostri rad de noi intre ei. 

Ridica-ne, Dumnezeul ostirilor! Fa sa 

straluceasca fata Ta, si vom fi 

scapati! 

 

Psalmul 80:18b-19 

Invioreaza-ne iarasi, si vom chema 

Numele Tau. Doamne Dumnezeul 

ostirilor, ridica-ne iarasi! Fa sa 

straluceasca fata Ta, si vom fi 

scapati! 

 

Psalmul 81:1-3 

Cantati cu veselie lui Dumnezeu, 

care este taria noastra! Inaltati 

strigate de bucurie Dumnezeului lui 

Iacov! Cantati o cantare, sunati din 

toba, din harpa cea placuta si din 

lauta! Sunati din trambita la luna 

noua, la luna plina, in ziua sarbatorii 

noastre! 

 

 

 



Psalmul 81:8-9 

Asculta, poporul Meu, si te voi sfatui; 

Israele, de M-ai asculta! Niciun 

dumnezeu strain sa nu fie in mijlocul 

tau si sa nu te inchini inaintea 

dumnezeilor straini! 

 

Psalmul 81:10 

Eu sunt Domnul Dumnezeul tau care 

te-am scos din tara Egiptului; 

deschide-ti gura larg, si ti-o voi 

umple!" 

 

Psalmul 81:13-16 

O! de M-ar asculta poporul Meu, de 

ar umbla Israel in caile Mele! Intr-o 

clipa as infrunta pe vrajmasii lor, Mi-

as intoarce mana impotriva 

potrivnicilor lor; cei ce urasc pe 

Domnul L-ar lingusi, si fericirea lui 

Israel ar dainui in veci. L-as hrani cu 

cel mai bun grau si l-as satura cu 

miere din stanca. 

 

Psalmul 82:3-4 

Faceti dreptate celui slab si orfanului, 

dati dreptate nenorocitului si 

saracului, scapati pe cel nevoias si 

lipsit, izbaviti-i din mana celor rai." 

 

Psalmul 83:1-3 

Dumnezeule, nu tacea! Nu tacea si 

nu Te odihni, Dumnezeule! Caci iata 

ca vrajmasii Tai se framanta, si cei 

ce Te urasc inalta capul. Fac planuri 

pline de viclesug impotriva poporului 

Tau si se sfatuiesc impotriva celor 

ocrotiti de Tine. 

 

Psalmul 84:1-2 

Cat de placute sunt locasurile Tale, 

Doamne al ostirilor! Sufletul meu 

suspina si tanjeste de dor dupa 

curtile Domnului, inima si carnea 

mea striga catre Dumnezeul cel Viu! 

 

Psalmul 84:3-4 

Pana si pasarea isi gaseste o casa 

acolo, si randunica un cuib unde isi 

pune puii… Ah! altarele Tale, 

Doamne al ostirilor, imparatul meu si 

Dumnezeul meu! Ferice de cei ce 

locuiesc in Casa Ta! Caci ei tot mai 

pot sa Te laude. – 

 

Psalmul 85:10 

Bunatatea si credinciosia se 

intalnesc, dreptatea si pacea se 

saruta. 

 

Psalmul 84:8-9 

Doamne Dumnezeul ostirilor, asculta 

rugaciunea mea! Ia aminte, 

Dumnezeul lui Iacov! - Tu, care esti 

scutul nostru, vezi, Dumnezeule, si 

priveste fata unsului Tau! 

 

Psalmul 84:10 

Caci mai mult face o zi in curtile Tale 

decat o mie in alta parte; eu vreau 

mai bine sa stau in pragul Casei 

Dumnezeului meu, decat sa locuiesc 

in corturile rautatii! 

 

Psalmul 85:1-3 

Tu ai fost binevoitor cu tara Ta, 

Doamne! Ai adus inapoi pe prinsii de 

razboi ai lui Iacov; ai iertat 

nelegiuirea poporului Tau, i-ai 

acoperit toate pacatele; -  Ti-ai 

abatut toata aprinderea si Te-ai 

intors din iutimea maniei Tale. 

 

Psalmul 85:4 

Intoarce-ne iarasi, Dumnezeul 

mantuirii noastre! Inceteaza-Ti mania 

impotriva noastra! 

 

Psalmul 85:6 

Nu ne vei inviora iarasi, pentru ca sa 

se bucure poporul Tau in Tine? 

Psalmul 85:7-8 

Arata-ne, Doamne, bunatatea Ta si 

da-ne mantuirea Ta! Eu voi asculta 

ce zice Dumnezeu, Domnul: caci El 

vorbeste de pace poporului Sau si 

iubitilor Lui, numai ei sa nu cada 

iarasi in nebunie. 

 

Psalmul 85:12-13 

Domnul ne va da si fericirea, si 

pamantul nostru isi va da roadele. 

Dreptatea va merge si inaintea Lui, 

si-L va si urma, calcand pe urmele 

pasilor Lui! 

 

Psalmul 86:3-4 

 Ai mila de mine, Doamne! Caci toata 

ziua strig catre Tine. Inveseleste 

sufletul robului Tau, caci la Tine, 

Doamne, imi inalt sufletul. 

 

Psalmul 86:8-9 

Nimeni nu este ca Tine intre 

dumnezei, Doamne, si nimic nu 

seamana cu lucrarile Tale.Toate 

neamurile pe care le-ai facut vor veni 

sa se inchine inaintea Ta, Doamne, 

si sa dea slava Numelui Tau. 

 

Psalmul 86:11-12 

Invata-ma caile Tale, Doamne! Eu 

voi umbla in adevarul Tau. Fa-mi 

inima sa se teama de Numele 

Tau.Te voi lauda din toata inima 

mea, Doamne Dumnezeul meu, si 

voi preamari Numele Tau in veci! 

 

Psalmul 86:13 

Caci mare este bunatatea Ta fata de 

mine, si Tu imi izbavesti sufletul din 

adanca locuinta a mortilor. 

 

Psalmul 86:16-17 

Indreapta-Ti privirile spre mine si ai 

mila de mine: da tarie robului Tau si 

scapa pe fiul roabei Tale! Fa un 

semn pentru mine, ca sa vada 

vrajmasii mei si sa ramana de rusine, 

caci Tu ma ajuti si ma mangai, 

Doamne! 

 

Psalmul 88:13 

Doamne, eu Iti cer ajutorul, si 

dimineata rugaciunea mea se inalta 

la Tine. 

 

Psalmul 88:9-10 

Mi se topesc ochii de suferinta; in 

toate zilele Te chem, Doamne, si-mi 

intind mainile spre Tine! Oare pentru 

morti faci Tu minuni? Sau se scoala 

mortii sa Te laude?  

 

Psalmul 89:1 

Voi canta totdeauna indurarile 

Domnului, voi spune din neam in 

neam, cu gura mea, credinciosia Ta. 

 

Psalmul 89:19-20 

Atunci ai vorbit intr-o vedenie 

preaiubitului Tau si ai zis: "Am dat 

ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat 

din mijlocul poporului un tanar; am 

gasit pe robul Meu David si l-am uns 

cu untdelemnul Meu cel sfant. 

 

Psalmul 89:21-23 

Mana Mea il va sprijini, si bratul Meu 

il va intari. Vrajmasul nu-l va prinde, 

si cel rau nu-l va apasa; ci voi zdrobi 

dinaintea lui pe potrivnicii lui si voi 

lovi pe cei ce-l urasc. 

 

Psalmul 89:24 

Credinciosia si bunatatea Mea vor fi 

cu el, si taria lui se va inalta prin 

Numele Meu. 

 

 



Psalmul 90:1-2 

Doamne, Tu ai fost locul nostru de 

adapost, din neam in neam. Inainte 

ca sa se fi nascut muntii si inainte ca 

sa se fi facut pamantul si lumea, din 

vesnicie in vesnicie, Tu esti 

Dumnezeu! 

 

Psalmul 90:13-15 

Intoarce-Te, Doamne! Pana cand 

zabovesti? Ai mila de robii Tai! 

Satura-ne in fiecare dimineata de 

bunatatea Ta, si toata viata noastra 

ne vom bucura si ne vom inveseli.  

Inveseleste-ne tot atatea zile cate 

ne-ai smerit, tot atatia ani cat am 

vazut nenorocirea! 

 

Psalmul 91:13 

Vei pasi peste lei si peste naparci si 

vei calca peste pui de lei si peste 

serpi. – 

 

Psalmul 92:5 

Cat de mari sunt lucrarile Tale, 

Doamne, si cat de adanci sunt 

gandurile Tale! 

 

Psalmul 92:1-3 

Frumos este sa laudam pe Domnul 

si sa marim Numele Tau, Preainalte, 

sa vestim dimineata bunatatea Ta, si 

noaptea, credinciosia Ta, cu 

instrumentul cu zece corzi si cu 

lauta, in sunetele harpei. 

 

Psalmul 93:1 

Domnul imparateste imbracat cu 

maretie; Domnul este imbracat si 

incins cu putere: de aceea lumea 

este tare si nu se clatina. 

 

Psalmul 93:3-4 

Raurile vuiesc, Doamne, raurile 

vuiesc tare, raurile se umfla cu 

putere. Dar mai puternic decat 

vuietul apelor mari si mai puternic 

decat vuietul valurilor naprasnice ale 

marii este Domnul in locurile ceresti. 

 

Psalmul 93:5 

Marturiile Tale sunt cu totul 

adevarate; sfintenia este podoaba 

Casei Tale, Doamne, pentru tot 

timpul cat vor tine vremurile. 

 

Psalmul 106:8 

Dar El i-a scapat, din pricina Numelui 

Lui, ca sa-Si arate puterea. 

 

Psalmul 94:12-13 

Ferice de omul pe care-l pedepsesti 

Tu, Doamne, si pe care-l inveti din 

legea Ta, ca sa-l linistesti in zilele 

nenorocirii, pana se va sapa groapa 

celui rau! 

 

Psalmul 94:17 

De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cat 

de curand ar fi sufletul meu in 

tacerea mortii! 

 

Psalmul 95:5-6 

A Lui este marea, El a facut-o, si 

mainile Lui au intocmit uscatul: veniti 

sa ne inchinam si sa ne smerim, sa 

ne plecam genunchiul inaintea 

Domnului, Facatorului nostru! 

 

Psalmul 95:7 

Caci El este Dumnezeul nostru, si 

noi suntem poporul pasunii Lui, 

turma pe care o povatuieste mana 

Lui… O! de ati asculta azi glasul Lui!  

 

Psalmul 96:7-8 

Familiile popoarelor, dati Domnului, 

dati Domnului slava si cinste! Dati 

Domnului slava cuvenita Numelui 

Lui! Aduceti daruri de mancare si 

intrati in curtile Lui! 

 

Psalmul 96:10 

 Spuneti printre neamuri: "Domnul 

imparateste! De aceea lumea este 

tare si nu se clatina." Domnul judeca 

popoarele cu dreptate. 

 

Psalmul 97:1 

Domnul imparateste: sa se 

inveseleasca pamantul si sa se 

bucure ostroavele cele multe! 

 

Psalmul 98:3 

Si-a adus aminte de bunatatea si 

credinciosia Lui fata de casa lui 

Israel: toate marginile pamantului au 

vazut mantuirea Dumnezeului 

nostru. 

 

Psalmul 99:2-3 

Domnul este mare in Sion si inaltat 

peste toate popoarele. Sa laude 

oamenii Numele Tau cel mare si 

infricosat, caci este sfant! 

 

Psalmul 101:1 

Voi canta bunatatea si dreptatea; 

Tie, Doamne, Iti voi canta. 

 

Psalmul 99:6 

Moise si Aaron, dintre preotii Lui, si 

Samuel, dintre cei ce chemau 

Numele Lui, au chemat pe Domnul, 

si El i-a ascultat. 

 

Psalmul 101:2 

Ma voi purta cu intelepciune pe o 

cale neprihanita. - Cand vei veni la 

mine? - Voi umbla cu inima fara 

prihana in mijlocul casei mele. 

 

Psalmul 101:3-4 

Nu voi pune nimic rau inaintea 

ochilor mei; urasc purtarea 

pacatosilor; ea nu se va lipi de mine. 

Inima stricata se va departa de mine 

nu vreau sa cunosc pe cel rau. 

 

Psalmul 101:6 

Voi avea ochii indreptati asupra 

credinciosilor din tara, ca sa 

locuiasca langa mine; cel ce umbla 

pe o cale fara prihana, acela imi va 

sluji. 

 

Psalmul 101:7 

Cel ce se deda la inselaciune nu va 

locui in casa mea; cel ce spune 

minciuni nu va sta inaintea mea. 

 

Psalmul 102:19-22 

Caci El priveste din inaltimea 

sfinteniei Lui; Domnul priveste din 

ceruri pe pamant, ca sa auda 

gemetele prinsilor de razboi si sa 

izbaveasca pe cei ce sunt pe moarte; 

pentru ca ei sa vesteasca in Sion 

Numele Domnului, si laudele Lui, in 

Ierusalim, cand se vor strange toate 

popoarele si toate imparatiile ca sa 

slujeasca Domnului. 

 

Psalmul 103:10-12 

Nu ne face dupa pacatele noastre, 

nu ne pedepseste dupa faradelegile 

noastre. Ci cat sunt de sus cerurile 

fata de pamant, atat este de mare 

bunatatea Lui pentru cei ce se tem 

de El; cat este de departe rasaritul 

de apus, atat de mult departeaza El 

faradelegile noastre de la noi. 

 

Psalmul 103:17-18 

Dar bunatatea Domnului tine in veci 

pentru cei ce se tem de El, si 

indurarea Lui pentru copiii copiilor 

lor, pentru cei ce pazesc legamantul 

Lui si isi aduc aminte de poruncile 

Lui, ca sa le implineasca. 



Psalmul 103:20-22 

Binecuvantati pe Domnul, ingerii Lui, 

care sunteti tari in putere, care 

impliniti poruncile Lui si care ascultati 

de glasul cuvantului Lui. 

Binecuvantati pe Domnul, toate 

ostirile Lui, robii Lui, care faceti voia 

Lui! Binecuvantati pe Domnul, toate 

lucrarile Lui, in toate locurile 

stapanirii Lui! Binecuvanta, suflete, 

pe Domnul! 

 

Psalmul 104:1 

 Binecuvanta, suflete, pe Domnul! 

Doamne Dumnezeule, Tu esti 

nemarginit de mare! Tu esti imbracat 

cu stralucire si maretie! 

 

Psalmul 104:14-15 

Tu faci sa creasca iarba pentru vite, 

si verdeturi, pentru nevoile omului, 

ca pamantul sa dea hrana: vin, care 

inveseleste inima omului, untdelemn, 

care-i infrumuseteaza fata, si paine, 

care-i intareste inima. 

 

Psalmul 104:23 

Dar omul iese la lucrul sau si la 

munca lui, pana seara. 

 

Psalmul 104:24 

Cat de multe sunt lucrarile Tale, 

Doamne! Tu pe toate le-ai facut cu 

intelepciune, si pamantul este plin de 

fapturile Tale. 

 

Psalmul 105:5 

Aduceti-va aminte de semnele 

minunate pe care le-a facut, de 

minunile si de judecatile rostite de 

gura Lui 

 

Psalmul 105:8-9 

El Isi aduce aminte totdeauna de 

legamantul Lui, de fagaduintele Lui 

facute pentru o mie de neamuri de 

om, de legamantul pe care l-a 

incheiat cu Avraam si de juramantul 

pe care l-a facut lui Isaac; 

 

Psalmul 105:17b-19 

Iosif a fost vandut ca rob. I-au strans 

picioarele in lanturi, l-au pus in fiare, 

pana la vremea cand s-a intamplat 

ce vestise el si pana cand l-a 

incercat cuvantul Domnului. 

 

Psalmul 106:13 

Dar au uitat curand lucrarile Lui si n-

au asteptat implinirea planurilor Lui. 

Psalmul 105:42-45 

Caci Si-a adus aminte de cuvantul 

Lui cel sfant si de robul Sau Avraam. 

A scos pe poporul Sau cu veselie, pe 

alesii Sai in mijlocul strigatelor de 

bucurie. Le-a dat pamanturile 

neamurilor, si au pus stapanire pe 

rodul muncii popoarelor, ca sa 

pazeasca poruncile Lui si sa tina 

legile Lui. Laudati pe Domnul! 

 

Psalmul 106:1-3 

Laudati pe Domnul! Laudati pe 

Domnul, caci este bun, caci 

indurarea Lui tine in veci! Cine va 

putea spune ispravile marete ale 

Domnului? Cine va putea vesti toata 

lauda Lui? Ferice de cei ce pazesc 

Legea, de cei ce infaptuiesc 

dreptatea in orice vreme! 

 

Psalmul 106:4-5 

Adu-Ti aminte de mine, Doamne, in 

bunavointa Ta pentru poporul Tau! 

Adu-Ti aminte de mine si da-i 

ajutorul Tau, ca sa vad fericirea 

alesilor Tai, sa ma bucur de bucuria 

poporului Tau si sa ma laud cu 

mostenirea Ta! 

 

Psalmul 106:21-22 

Au uitat pe Dumnezeu, Mantuitorul 

lor, care facuse lucruri mari in Egipt, 

minuni in tara lui Ham, semne 

minunate la Marea Rosie. 

 

Psalmul 106:24-25 

 Ei au nesocotit tara desfatarilor; n-

au crezut in cuvantul Domnului, ci au 

cartit in corturile lor si n-au ascultat 

de glasul Lui. 

 

Psalmul 106:47-48 

Scapa-ne, Doamne Dumnezeul 

nostru, si strange-ne din mijlocul 

neamurilor, ca sa laudam Numele 

Tau cel sfant si sa ne falim cu lauda 

Ta!  Binecuvantat sa fie Domnul 

Dumnezeul lui Israel, din vesnicie in 

vesnicie! Si tot poporul sa zica: 

"Amin! Laudati pe Domnul!" 

 

Psalmul 107:13 

 Atunci, in stramtorarea lor, au strigat 

catre Domnul, si El i-a izbavit din 

necazurile lor. 

 

Psalmul 107:37 

insamanteaza ogoare, sadesc vii si-i 

culeg roadele. 

Psalmul 107:15 

O, de ar lauda oamenii pe Domnul 

pentru bunatatea Lui si pentru 

minunile Lui fata de fiii oamenilor! 

 

Psalmul 107:19-20 

Atunci, in stramtorarea lor, au strigat 

catre Domnul, si El i-a izbavit din 

necazurile lor; a trimis cuvantul Sau 

si i-a tamaduit si i-a scapat de 

groapa. 

 

Psalmul 107:21-22 

O, de ar lauda oamenii pe Domnul 

pentru bunatatea Lui si pentru 

minunile Lui fata de fiii oamenilor! 

Sa-I aduca jertfe de multumiri si sa 

vesteasca lucrarile Lui cu strigate de 

bucurie. 

 

Psalmul 107:29-30 

A oprit furtuna, a adus linistea, si 

valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat 

ca valurile s-au linistit, si Domnul i-a 

dus in limanul dorit. 

 

Psalmul 107:31-32 

O, de ar lauda oamenii pe Domnul 

pentru bunatatea Lui si pentru 

minunile Lui fata de fiii oamenilor! 

Sa-L inalte in adunarea poporului si 

sa-L laude in adunarea batranilor! 

 

Psalmul 107:43 

Cine este intelept sa ia seama la 

aceste lucruri si sa fie cu luare 

aminte la bunatatile Domnului. 

 

Psalmul 108:1-4 

Voi canta, voi suna din instrumentele 

mele; aceasta este slava mea! 

Desteptati-va, lauta si harpa! Ma voi 

trezi in zori de zi. Te voi lauda printre 

popoare, Doamne, Te voi canta 

printre neamuri. Caci mare este 

bunatatea Ta si se inalta mai presus 

de ceruri, iar credinciosia Ta, pana la 

nori 

 

Psalmul 109:1-4 

Dumnezeul laudei mele, nu tacea! 

Caci potrivnicii au deschis impotriva 

mea o gura rea si inselatoare, imi 

vorbesc cu o limba mincinoasa, ma 

inconjoara cu cuvantari pline de ura 

si se razboiesc cu mine fara temei. 

Pe cand eu ii iubesc, ei imi sunt 

potrivnici; dar eu alerg la rugaciune. 

 

 



Psalmul 109:5 

Ei imi intorc rau pentru bine, si ura, 

pentru dragostea mea. 

 

Psalmul 109:25-27 

Am ajuns de ocara lor; cand ma 

privesc, ei dau din cap. Ajuta-mi, 

Doamne Dumnezeul meu! Scapa-ma 

prin bunatatea Ta! Si sa stie ca 

mana Ta, ca Tu, Doamne, ai facut 

lucrul acesta! 

 

Psalmul 109:30-31 

Voi lauda foarte mult cu gura mea pe 

Domnul, Il voi mari in mijlocul 

multimii; caci El sta la dreapta 

saracului, ca sa-l izbaveasca de cei 

ce-l osandesc. 

 

Psalmul 112:7 

 El nu se teme de vesti rele, ci inima 

lui este tare, increzatoare in Domnul. 

 

Psalmul 110:3 

Poporul Tau este plin de inflacarare, 

cand Iti aduni ostirea; cu podoabe 

sfinte, ca din sanul zorilor, vine 

tineretul Tau la Tine, ca roua. 

 

Psalmul 111:1 

 Laudati pe Domnul! Voi lauda pe 

Domnul din toata inima mea, in 

tovarasia oamenilor fara prihana si in 

adunare. 

 

Psalmul 111:5-6 

El a dat hrana celor ce se tem de El; 

El Isi aduce pururi aminte de 

legamantul Lui. El a aratat poporului 

Sau puterea lucrarilor Lui, caci le-a 

dat mostenirea neamurilor. 

 

Psalmul 112:3 

El are in casa bogatie si belsug, si 

neprihanirea lui dainuie in veci. 

 

Psalmul 112:8 

Inima ii este mangaiata, n-are nicio 

teama, pana ce isi vede implinita 

dorinta fata de potrivnicii lui. 

 

Psalmul 112:9 

 El este darnic, da celor lipsiti; 

milostenia lui tine in veci; capul i se 

inalta cu slava. 

 

Psalmul 108:6 

Pentru ca preaiubitii Tai sa fie 

izbaviti, scapa-ne prin dreapta Ta si 

asculta-ne! 

Psalmul 113:1-3 

Laudati pe Domnul! Robii Domnului, 

laudati, laudati Numele Domnului! 

Fie Numele Domnului binecuvantat 

de acum si pana in veac! De la 

rasaritul soarelui pana la apusul lui, 

fie Numele Domnului laudat. 

 

Psalmul 113:7-8 

El ridica pe sarac din tarana, inalta 

pe cel lipsit din gunoi, ca sa-i faca sa 

sada impreuna cu cei mari: cu mai 

marii poporului Sau. 

 

Psalmul 113:9 

El da o casa celei ce era stearpa, 

face din ea o mama vesela in 

mijlocul copiilor ei. Laudati pe 

Domnul! 

 

Psalmul 115:1 

Nu noua, Doamne, nu noua, ci 

Numelui Tau da slava pentru 

bunatatea Ta, pentru credinciosia 

Ta! 

 

Psalmul 115:3 

 Dumnezeul nostru este in cer, El 

face tot ce vrea. 

 

Psalmul 115:14-15 

Domnul sa va inmulteasca tot mai 

mult, pe voi si pe copiii vostri! Fiti 

binecuvantati de Domnul, care a 

facut cerurile si pamantul! 

 

Psalmul 115:17-18 

Nu mortii lauda pe Domnul si nici 

vreunul din cei ce se coboara in locul 

tacerii, ci noi, noi vom binecuvanta 

pe Domnul, de acum si pana in veac. 

Laudati pe Domnul! 

 

Psalmul 116:3-4 

Ma infasurasera legaturile mortii si 

m-apucasera sudorile mormantului; 

eram prada necazului si durerii. Dar 

am chemat Numele Domnului si am 

zis: "Doamne, mantuieste-mi 

sufletul." 

 

Psalmul 116:12-14 

Cum voi rasplati Domnului toate 

binefacerile Lui fata de mine? Voi 

inalta paharul izbavirilor si voi chema 

Numele Domnului; imi voi implini 

juruintele facute Domnului in fata 

intregului Sau popor. 

 

 

Psalmul 116:15 

Scumpa este inaintea Domnului 

moartea celor iubiti de El. 

 

Psalmul 116:16 

Asculta-ma, Doamne, caci sunt robul 

Tau: robul Tau, fiul roabei Tale, si Tu 

mi-ai desfacut legaturile. 

 

Psalmul 116:17-19 

Iti voi aduce o jertfa de multumire si 

voi chema Numele Domnului; imi voi 

implini juruintele facute Domnului in 

fata intregului Sau popor, in curtile 

Casei Domnului, in mijlocul tau, 

Ierusalime! Laudati pe Domnul! 

 

Psalmul 117:1-2 

Laudati pe Domnul, toate neamurile, 

laudati-L, toate popoarele! Caci mare 

este bunatatea Lui fata de noi, si 

credinciosia Lui tine in veci. Laudati 

pe Domnul! 

 

Psalmul 118:1-4 

Laudati pe Domnul, caci este bun, 

"caci in veac tine indurarea Lui!" Sa 

zica Israel: "Caci in veac tine 

indurarea Lui!" Casa lui Aaron sa 

zica: "Caci in veac tine indurarea 

Lui!" Cei ce se tem de Domnul sa 

zica: "Caci in veac tine indurarea 

Lui!" 

 

Psalmul 118:13-14 

 Tu ma impingeai, ca sa ma faci sa 

cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul 

este taria mea si pricina laudelor 

mele; El m-a mantuit. 

 

Psalmul 118:16 

Dreapta Domnului se inalta; dreapta 

Domnului castiga biruinta! 
 

Psalmul 118:17 

 Nu voi muri, ci voi trai si voi povesti 

lucrarile Domnului. 

 

Psalmul 118:26 

Binecuvantat sa fie cel ce vine in 

Numele Domnului! Va binecuvantam 

din Casa Domnului. 

 

Psalmul 118:28-29 

Tu esti Dumnezeul meu, si eu Te voi 

lauda; Dumnezeule, Te voi preamari. 

Laudati pe Domnul, caci este bun, 

caci in veac tine indurarea Lui! 

 

 



Psalmul 119:2-3 

Tu esti Dumnezeul meu, si eu Te voi 

lauda; Dumnezeule, Te voi preamari. 

Laudati pe Domnul, caci este bun, 

caci in veac tine indurarea Lui! 

 

Psalmul 119:4-6 

Tu ai dat poruncile Tale, ca sa fie 

pazite cu sfintenie. O, de ar tinti caile 

mele la pazirea oranduirilor Tale! 

Atunci nu voi rosi de rusine la 

vederea tuturor poruncilor Tale! 

 

Psalmul 119:9 

Cum isi va tine tanarul curata 

cararea? Indreptandu-se dupa 

cuvantul Tau. 

 

Psalmul 119:10 

Te caut din toata inima mea; nu ma 

lasa sa ma abat de la poruncile Tale. 

 

Psalmul 119:11 

Strang cuvantul Tau in inima mea, ca 

sa nu pacatuiesc impotriva Ta! 

 

Psalmul 119:13 

Cu buzele mele vestesc toate 

hotararile gurii Tale. 

 

Psalmul 119:15-16 

Ma gandesc adanc la poruncile Tale, 

si cararile Tale le am sub ochi. Ma 

desfat in oranduirile Tale si nu uit 

cuvantul Tau. 

 

Psalmul 119:17 

Fa bine robului Tau, ca sa traiesc si 

sa pazesc cuvantul Tau! 

 

Psalmul 119:18-19 

Deschide-mi ochii, ca sa vad lucrurile 

minunate ale Legii Tale! Sunt un 

strain pe pamant: nu-mi ascunde 

poruncile Tale! 

 

Psalmul 119:26-27 

Eu imi istorisesc caile, si Tu ma 

asculti: invata-ma oranduirile Tale! 

Fa-ma sa pricep calea poruncilor 

Tale, si voi cugeta la lucrurile Tale 

cele minunate. 

 

Psalmul 119:28 

Imi plange sufletul de durere: ridica-

ma dupa cuvantul Tau! 

 

Psalmul 116:9 

Voi umbla inaintea Domnului pe 

pamantul celor vii. 

Psalmul 119:30-31 

Aleg calea adevarului, pun legile 

Tale sub ochii mei. Ma tin de 

invataturile Tale, Doamne, nu ma 

lasa de rusine! 

 

Psalmul 119:32-33 

Alerg pe calea poruncilor Tale, caci 

imi scoti inima la larg. Invata-ma, 

Doamne, calea oranduirilor Tale, ca 

s-o tin pana la sfarsit! 

 

Psalmul 119:34-35 

Da-mi pricepere, ca sa pazesc 

Legea Ta si s-o tin din toata inima 

mea! Povatuieste-ma pe cararea 

poruncilor Tale, caci imi place de ea. 

 

Psalmul 119:37 

Abate-mi ochii de la vederea 

lucrurilor desarte, invioreaza-ma in 

calea Ta! 

 

Psalmul 119:40 

 Iata, doresc sa implinesc poruncile 

Tale: fa-ma sa traiesc in neprihanirea 

ceruta de Tine! 

 

Psalmul 119:44-46 

Voi pazi Legea Ta necurmat, 

totdeauna si pe vecie. Voi umbla in 

loc larg, caci caut poruncile Tale. Voi 

vorbi despre invataturile Tale 

inaintea imparatilor si nu-mi va rosi 

obrazul. 

 

Psalmul 119:47-48 

Ma desfat in poruncile Tale, caci le 

iubesc. Imi intind mainile spre 

poruncile Tale pe care le iubesc si 

vreau sa ma gandesc adanc la 

oranduirile Tale. 

 

Psalmul 119:49 

Adu-Ti aminte de fagaduinta data 

robului Tau, in care m-ai facut sa-mi 

pun nadejdea! 

 

Psalmul 119:52 

Ma gandesc la judecatile Tale de 

odinioara, Doamne, si ma mangai. 

 

Psalmul 119:54 

Oranduirile Tale sunt prilejul 

cantarilor mele, in casa pribegiei 

mele. 

 

Psalmul 119:71 

Este spre binele meu ca m-ai smerit, 

ca sa invat oranduirile Tale. 

Psalmul 119:55-56 

Noaptea imi aduc aminte de Numele 

Tau, Doamne, si pazesc Legea Ta. 

Asa mi se cuvine, caci pazesc 

poruncile Tale. 

 

Psalmul 119:57-58 

Partea mea, Doamne, o spun, este 

sa pazesc cuvintele Tale. Te rog din 

toata inima mea: ai mila de mine, 

dupa fagaduinta Ta! 

 

Psalmul 119:62 

Ma scol la miezul noptii sa Te laud 

pentru judecatile Tale cele drepte. 

 

Psalmul 119:63 

Sunt prieten cu toti cei ce se tem de 

Tine si cu cei ce pazesc poruncile 

Tale. 

 

Psalmul 119:66-67 

Invata-ma sa am intelegere si 

pricepere, caci cred in poruncile 

Tale. Pana ce am fost smerit, 

rataceam; dar acum pazesc cuvantul 

Tau. 

 

Psalmul 119:76-77 

Fa ca bunatatea Ta sa-mi fie 

mangaierea, cum ai fagaduit robului 

Tau! Sa vina peste mine indurarile 

Tale, ca sa traiesc, caci Legea Ta 

este desfatarea mea. 

 

Psalmul 119:80 

Inima sa-mi fie neimpartita in 

oranduirile Tale, ca sa nu fiu dat de 

rusine! 

 

Psalmul 119:81-82 

Imi tanjeste sufletul dupa mantuirea 

Ta: nadajduiesc in fagaduinta Ta. Mi 

se topesc ochii dupa fagaduinta Ta si 

zic: "Cand ma vei mangaia?" 

 

Psalmul 119:92-93 

Daca n-ar fi fost Legea Ta 

desfatarea mea, as fi pierit in 

ticalosia mea. Niciodata nu voi uita 

poruncile Tale, caci prin ele ma 

inviorezi. 

 

Psalmul 119:97-98 

Cat de mult iubesc Legea Ta! Toata 

ziua ma gandesc la ea. Poruncile 

Tale ma fac mai intelept decat 

vrajmasii mei, caci totdeauna le am 

cu mine. 

 



Psalmul 119:99-100 

Sunt mai invatat decat toti invatatorii 

mei, caci ma gandesc la invataturile 

Tale. Am mai multa pricepere decat 

batranii, caci pazesc poruncile Tale. 

 

Psalmul 119:101 

Imi tin piciorul departe de orice drum 

rau, ca sa pazesc cuvantul Tau. 

 

Psalmul 119:102-103 

Nu ma departez de legile Tale, caci 

Tu ma inveti. Ce dulci sunt cuvintele 

Tale pentru cerul gurii mele! Mai 

dulci decat mierea in gura mea! 

 

Psalmul 119:104 

Prin poruncile Tale ma fac mai 

priceput, de aceea urasc orice cale a 

minciunii. 

 

Psalmul 119:107-108 

Sunt foarte amarat: invioreaza-ma, 

Doamne, dupa cuvantul Tau! 

Primeste, Doamne, simtamintele pe 

care le spune gura mea si invata-ma 

legile Tale! 

 

Psalmul 119:109-110 

Viata imi este necurmat in primejdie, 

si totusi nu uit Legea Ta. Niste rai imi 

intind curse, dar eu nu ma ratacesc 

de la poruncile Tale. 

 

Psalmul 119:111-112 

 Invataturile Tale sunt mostenirea 

mea de veci, caci ele sunt bucuria 

inimii mele. Imi plec inima sa 

implinesc oranduirile Tale totdeauna 

si pana la sfarsit. 

 

Psalmul 119:113-114 

Urasc pe oamenii nehotarati, dar 

iubesc Legea Ta. Tu esti adapostul 

si scutul meu; eu nadajduiesc in 

fagaduinta Ta. 

 

Psalmul 119:116-117 

Sprijina-ma, dupa fagaduinta Ta, ca 

sa traiesc, si nu ma lasa de rusine in 

nadejdea mea! Fii sprijinul meu, ca 

sa fiu scapat si sa ma inveselesc 

neincetat de oranduirile Tale! 

 

Psalmul 119:124-125 

Poarta-Te cu robul Tau dupa 

bunatatea Ta si invata-ma oranduirile 

Tale! Eu sunt robul Tau; da-mi 

pricepere, ca sa cunosc invataturile 

Tale. 

Psalmul 119:126-128 

Este vremea ca Domnul sa lucreze: 

caci ei calca Legea Ta. De aceea, eu 

iubesc poruncile Tale mai mult decat 

aurul, da, mai mult decat aurul curat: 

de aceea gasesc drepte toate 

poruncile Tale, si urasc orice cale a 

minciunii. 

 

Psalmul 119:129-130 

Invataturile Tale sunt minunate: de 

aceea le pazeste sufletul meu. 

Descoperirea cuvintelor Tale da 

lumina, da pricepere celor fara 

rautate. 

 

Psalmul 119:131-132 

Deschid gura si oftez, caci sunt 

lacom dupa poruncile Tale. Intoarce-

Ti fata spre mine si ai mila de mine, 

dupa obiceiul Tau fata de cei ce 

iubesc Numele Tau! 

 

Psalmul 119:133 

Intareste-mi pasii in cuvantul Tau si 

nu lasa nicio nelegiuire sa 

stapaneasca peste mine! 

 

Psalmul 119:136-137 

Ochii imi varsa siroaie de apa, pentru 

ca Legea Ta nu este pazita. Tu esti 

drept, Doamne, si judecatile Tale 

sunt fara prihana. 

 

Psalmul 119:139 

Ravna mea ma mananca, pentru ca 

potrivnicii mei uita cuvintele Tale. 

 

Psalmul 119:140 

Cuvantul Tau este cu totul incercat, 

si robul Tau il iubeste. 

 

Psalmul 119:141 

Sunt mic si dispretuit, dar nu uit 

poruncile Tale. 

 

Psalmul 119:143 

Necazul si stramtorarea ma ajung, 

dar poruncile Tale sunt desfatarea 

mea. 

 

Psalmul 119:147-149 

O iau inaintea zorilor si strig; 

nadajduiesc in fagaduintele Tale. O 

iau inaintea strajilor de noapte si 

deschid ochii, ca sa ma gandesc 

adanc la cuvantul Tau. Asculta-mi 

glasul, dupa bunatatea Ta: 

invioreaza-ma, Doamne, dupa 

judecata Ta! 

Psalmul 119:157-158 

Multi sunt prigonitorii si potrivnicii 

mei, dar nu ma departez de 

invataturile Tale. Vad cu scarba pe 

cei necredinciosi Tie, care nu pazesc 

cuvantul Tau. 

 

Psalmul 119:160 

Temelia cuvantului Tau este 

adevarul, si toate legile Tale cele 

drepte sunt vesnice. 

 

Psalmul 119:161 

Niste voievozi ma prigonesc fara 

temei, dar inima mea nu tremura 

decat de cuvintele Tale. 

 

Psalmul 119:162 

Ma bucur de cuvantul Tau ca cel ce 

gaseste o mare prada. 

 

Psalmul 119:163 

 Urasc si nu pot suferi minciuna, dar 

iubesc Legea Ta. 

 

Psalmul 119:164 

De sapte ori pe zi Te laud, din pricina 

legilor Tale celor drepte. 

 

Psalmul 119:166-167 

Eu nadajduiesc in mantuirea Ta, 

Doamne, si implinesc poruncile Tale. 

Sufletul meu tine invataturile Tale, si 

le iubesc mult de tot! 

 

Psalmul 119:169-170 

Sa ajunga strigatul meu pana la 

Tine, Doamne! Da-mi pricepere, 

dupa fagaduinta Ta. Sa ajunga 

cererea mea pana la Tine! 

Izbaveste-ma, dupa fagaduinta Ta! 

 

Psalmul 119:171-172  
Buzele mele sa vesteasca lauda Ta, 

caci Tu ma inveti oranduirile Tale! Sa 

cante limba mea cuvantul Tau, caci 

toate poruncile Tale sunt drepte! 

 

Psalmul 119:175 

Sa-mi traiasca sufletul si sa Te 

laude, si judecatile Tale sa ma 

sprijine! 

 

Psalmul 120:7 

Eu sunt pentru pace; dar de indata 

ce vorbesc eu, ei sunt pentru razboi. 

 

 

 



Psalmul 122:1-2 

Ma bucur cand mi se zice "Haidem la 

Casa Domnului!"Picioarele mi se 

opresc in portile tale, Ierusalime! 

 

Psalmul 122:6 

 Rugati-va pentru pacea 

Ierusalimului! Cei ce te iubesc sa se 

bucure de odihna. 

 

Psalmul 122:7 

Pacea sa fie intre zidurile tale, si 

linistea, in casele tale domnesti! 

 

Psalmul 122:8-9 

Din pricina fratilor si prietenilor mei, 

doresc pacea in sanul tau. Din 

pricina Casei Domnului Dumnezeului 

nostru, fac urari pentru fericirea ta. 

 

Psalmul 123:3-4 

Ai mila de noi, Doamne, ai mila de 

noi, caci suntem satui de dispret; ne 

este satul sufletul de batjocurile celor 

ingamfati, de dispretul celor trufasi. 

 

 

Psalmul 124:7 

 Sufletul ne-a scapat ca pasarea din 

latul pasararului; latul s-a rupt, si noi 

am scapat. 

 

Psalmul 125:4 

Doamne, varsa-Ti binefacerile peste 

cei buni si peste cei cu inima fara 

prihana! 

 

Psalmul 126:1-2 

Cand a adus Domnul inapoi pe 

prinsii de razboi ai Sionului, parca 

visam. Atunci gura ne era plina de 

strigate de bucurie, si limba, de 

cantari de veselie. Atunci se spunea 

printre neamuri: "Domnul a facut 

mari lucruri pentru ei!" 

 

Psalmul 127:2 

Degeaba va sculati de dimineata si 

va culcati tarziu, ca sa mancati o 

paine castigata cu durere; caci 

preaiubitilor Lui El le da paine ca in 

somn. 

 

Psalmul 127:3 

Iata, fiii sunt o mostenire de la 

Domnul, rodul pantecelui este o 

rasplata data de El. 

 

 

 

Psalmul 127:4-5 

Ca sagetile in mana unui razboinic 

asa sunt fiii facuti la tinerete. Ferice 

de omul care isi umple tolba de 

sageti cu ei! Caci ei nu vor ramane 

de rusine cand vor vorbi cu vrajmasii 

lor la poarta. 

 

Psalmul 128:3-4 

Nevasta ta este ca o vita roditoare 

inauntrul casei tale; copiii tai stau ca 

niste lastari de maslin imprejurul 

mesei tale. Asa este binecuvantat 

omul care se teme de Domnul. 

 

Psalmul 128:5-6 

Sa te binecuvanteze Domnul din 

Sion, sa vezi fericirea Ierusalimului, 

in toate zilele vietii tale, si sa vezi pe 

copiii copiilor tai! Pacea sa fie peste 

Israel! 

 

Psalmul 132:12 

Daca fiii tai vor pazi legamantul Meu 

si invataturile Mele pe care li le voi 

da, vor sedea si fiii lor in veci pe 

scaunul tau de domnie." - 

 

Psalmul 132:3-5 

"Nu voi intra in cortul in care 

locuiesc, nu ma voi sui in patul in 

care ma odihnesc, nu voi da somn 

ochilor mei, nici atipire pleoapelor 

mele, pana nu voi gasi un loc pentru 

Domnul, o locuinta pentru Puternicul 

lui Iacov." - 

 

Psalmul 132:14-15 

Acesta este locul Meu de odihna pe 

vecie; voi locui in el, caci l-am dorit. Ii 

voi binecuvanta din belsug hrana, voi 

satura cu paine pe saracii lui. 

 

Psalmul 133:2-3 

Este ca untdelemnul de pret, care, 

turnat pe capul lui, se coboara pe 

barba, pe barba lui Aaron, se 

coboara pe marginea vesmintelor lui. 

Este ca roua Hermonului care se 

coboara pe muntii Sionului, caci 

acolo da Domnul binecuvantarea, 

viata, pentru vesnicie. 

 

Psalmul 135:3 

Laudati pe Domnul, caci Domnul 

este bun; cantati Numele Lui, caci 

este binevoitor. 

 

 

 

Psalmul 135:19 

Casa lui Israel, binecuvantati pe 

Domnul! Casa lui Aaron, 

binecuvantati pe Domnul! 

 

Psalmul 136:3-4 

Laudati pe Domnul domnilor, caci in 

veac tine indurarea Lui! Pe Cel ce 

singur face minuni mari, caci in veac 

tine indurarea Lui! 

 

Psalmul 137:1 

Pe malurile raurilor Babilonului 

sedeam jos si plangeam, cand ne 

aduceam aminte de Sion. 

 

Psalmul 137:3 

Caci acolo, biruitorii nostri ne cereau 

cantari, si asupritorii nostri ne cereau 

bucurie, zicand: "Cantati-ne cateva 

din cantarile Sionului!" 

 

Psalmul 137:4-5 

Cum sa cantam noi cantarile 

Domnului pe un pamant strain? Daca 

te voi uita, Ierusalime, sa-si uite 

dreapta mea destoinicia ei! 

 

Psalmul 137:6 

Sa mi se lipeasca limba de cerul 

gurii, daca nu-mi voi aduce aminte 

de tine, daca nu voi face din 

Ierusalim culmea bucuriei mele! 

 

Psalmul 138:1 

Te laud din toata inima, cant laudele 

Tale inaintea dumnezeilor. 

 

Psalmul 138:4-5 

Toti imparatii pamantului Te vor 

lauda, Doamne, cand vor auzi 

cuvintele gurii Tale; ei vor lauda caile 

Domnului, caci mare este slava 

Domnului! 

 

Psalmul 139:4 

Caci nu-mi ajunge cuvantul pe limba, 

si Tu, Doamne, il si cunosti in totul. 

 

Psalmul 139:5 

Tu ma inconjori pe dinapoi si pe 

dinainte si-Ti pui mana peste mine. 

 

Psalmul 139:11-12 

Daca voi zice: "Cel putin intunericul 

ma va acoperi si se va face noapte 

lumina dimprejurul meu!"Iata ca nici 

chiar intunericul nu este intunecos 

pentru Tine; ci noaptea straluceste 

ca ziua, si intunericul, ca lumina. 



Psalmul 139:15 

Trupul meu nu era ascuns de Tine, 

cand am fost facut intr-un loc tainic, 

tesut in chip ciudat, ca in adancimile 

pamantului. 

 

Psalmul 139:16 

Cand nu eram decat un plod fara 

chip, ochii Tai ma vedeau; si in 

cartea Ta erau scrise toate zilele 

care-mi erau randuite, mai inainte de 

a fi fost vreuna din ele. 

 

Psalmul 139:17 

Cat de nepatrunse mi se par 

gandurile Tale, Dumnezeule, si cat 

de mare este numarul lor! 

 

Psalmul 139:18b 

Cand ma trezesc, sunt tot cu Tine. 

 

Psalmul 141:3 

Pune, Doamne, o straja inaintea gurii 

mele si pazeste usa buzelor mele! 

 

Psalmul 141:5c 

rugaciunea mea se va inalta intruna 

impotriva rautatii lor. 

 

Psalmul 141:8 

 De aceea, catre Tine, Doamne 

Dumnezeule, imi indrept ochii, la 

Tine caut adapost; nu-mi parasi 

sufletul! 

 

Psalmul 143:1 

Doamne, asculta-mi rugaciunea, 

pleaca-Ti urechea la cererile mele! 

Asculta-ma in credinciosia si 

dreptatea Ta! 

 

Psalmul 143:11-12 

Pentru Numele Tau, Doamne, 

invioreaza-ma; in dreptatea Ta, 

scoate-mi sufletul din necaz! In 

bunatatea Ta, nimiceste pe vrajmasii 

mei si pierde pe toti potrivnicii 

sufletului meu, caci eu sunt robul 

Tau. 

 

Psalmul 144:10-11 

Tu, care dai imparatilor biruinta, care 

ai scapat de sabie ucigasa pe robul 

Tau David, izbaveste-ma si scapa-

ma din mana fiilor celui strain, a 

caror gura spune neadevaruri, si a 

caror dreapta este o dreapta 

mincinoasa!… 

 

 

Psalmul 144:12 

Fiii nostri sunt ca niste odrasle, care 

cresc in tineretea lor; fetele noastre, 

ca niste stalpi sapati frumos, care fac 

podoaba caselor imparatesti. 

 

Psalmul 144:15 

Ferice de poporul care sta astfel! 

Ferice de poporul al carui Dumnezeu 

este Domnul! 

 

Psalmul 145:1-2 

Te voi inalta, Dumnezeule, Imparatul 

meu, si voi binecuvanta Numele Tau 

in veci de veci. In fiecare zi Te voi 

binecuvanta si voi lauda Numele Tau 

in veci de veci. 

 

Psalmul 145:3-4 

Mare este Domnul si foarte vrednic 

de lauda, si marimea Lui este 

nepatrunsa. Fiecare neam de om sa 

laude lucrarile Tale si sa vesteasca 

ispravile Tale cele mari! 

 

Psalmul 145:5-6 

Voi spune stralucirea slavita a 

maretiei Tale si voi canta minunile 

Tale. Oamenii vor vorbi de puterea 

Ta cea infricosata, si eu voi povesti 

marimea Ta. 

 

Psalmul 145:7-8 

Sa se trambiteze aducerea aminte 

de nemarginita Ta bunatate si sa se 

laude dreptatea Ta! Domnul este 

milostiv si plin de indurare, indelung 

rabdator si plin de bunatate. 

 

Psalmul 145:9 

Domnul este bun fata de toti, si 

indurarile Lui se intind peste toate 

lucrarile Lui. 

 

Psalmul 145:11-12 

Vor spune slava imparatiei Tale si 

vor vesti puterea Ta, ca sa faca 

cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta 

si stralucirea plina de slava a 

Imparatiei Tale. 

 

Psalmul 145:16 

Iti deschizi mana si saturi dupa 

dorinta tot ce are viata. 

 

Psalmul 145:17 

Domnul este drept in toate caile Lui 

si milostiv in toate faptele Lui. 

 

 

Psalmul 146:1 

Laudati pe Domnul! Lauda, suflete, 

pe Domnul! 

 

Psalmul 147:1 

Laudati pe Domnul! Caci este frumos 

sa laudam pe Dumnezeul nostru, 

caci este placut si se cuvine sa-L 

laudam. 

 

Psalmul 147:7 

Cantati Domnului cu multumiri, 

laudati pe Dumnezeul nostru cu 

harpa! 

 

Psalmul 147:9 

El da hrana vitelor si puilor corbului 

cand striga. 

 

Psalmul 147:12 

Lauda pe Domnul, Ierusalime, lauda 

pe Dumnezeul tau, Sioane! 

 

Psalmul 147:19 

El descopera lui Iacov cuvantul Sau, 

lui Israel, legile si poruncile Sale. 

 

Psalmul 148:5-6 

Sa laude Numele Domnului, caci El a 

poruncit, si au fost facute, le-a intarit 

pe veci de veci; le-a dat legi si nu le 

va calca. 

 

Psalmul 148:7a, 12 

Laudati pe Domnul de jos de pe 

pamant, tineri si tinere, batrani si 

copii! 

 

Psalmul 148:13 

Sa laude Numele Domnului! Caci 

numai Numele Lui este inaltat: 

maretia Lui este mai presus de 

pamant si de ceruri. 

 

Psalmul 149:1-2 

Laudati pe Domnul! Cantati 

Domnului o cantare noua, cantati 

laudele Lui in adunarea credinciosilor 

Lui! Sa se bucure Israel de Cel ce l-a 

facut, sa se inveseleasca fiii Sionului 

de imparatul lor! 

 

Iov 1:1b 

Si omul acesta era fara prihana si 

curat la suflet. El se temea de 

Dumnezeu si se abatea de la rau. 

 

Iov 5:18 

El face rana si tot El o leaga; El 

raneste, si mana Lui tamaduieste. 



Iov 1:8 

Domnul a zis Satanei: "Ai vazut pe 

robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el 

pe pamant. Este un om fara prihana 

si curat la suflet, care se teme de 

Dumnezeu si se abate de la rau." 

 

Iov 1:21 

"Gol am iesit din pantecele mamei 

mele si gol ma voi intoarce in sanul 

pamantului. Domnul a dat si Domnul 

a luat - binecuvantat fie Numele 

Domnului!" 

 

Iov 1:22 

In toate acestea, Iov n-a pacatuit 

deloc si n-a vorbit nimic necuviincios 

impotriva lui Dumnezeu. 

 

Iov 2:10c 

Ce! primim de la Dumnezeu binele, 

si sa nu primim si raul?" In toate 

acestea, Iov n-a pacatuit deloc cu 

buzele lui. 

 

Iov 3:20-22 

Pentru ce da Dumnezeu lumina celui 

ce sufera si viata celor amarati la 

suflet, care asteapta moartea si nu 

vine; macar ca o doresc mai mult 

decat o comoara, care n-ar mai 

putea de bucurie si de veselie, daca 

ar gasi mormantul? – 

 

Iov 3:25-26 

De ce ma tem, aceea mi se intampla; 

de ce mi-e frica, de aceea am parte! 

N-am nici liniste, nici pace, nici 

odihna, si necazul da peste mine." 

 

Iov 4:3-6 

De multe ori tu ai invatat pe altii si ai 

intarit mainile slabite. Cuvintele tale 

au ridicat pe cei ce se clatinau si ai 

intarit genunchii care se indoiau. Si 

acum, cand este vorba de tine, esti 

slab! Acum, cand esti atins tu, te 

tulburi! Nu este frica ta de Dumnezeu 

sprijinul tau? Nadejdea ta, nu-i 

neprihanirea ta? 

 

Iov 4:13-14 

In clipa cand vedeniile de noapte 

framanta gandul, cand oamenii sunt 

cufundati intr-un somn adanc, m-a 

apucat groaza si spaima, si toate 

oasele mi-au tremurat. 

 

 

 

Iov 4:18-19 

Daca n-are incredere Dumnezeu nici 

in slujitorii Sai, daca gaseste El 

greseli chiar la ingerii Sai, cu cat mai 

mult la cei ce locuiesc in case de lut, 

care isi trag obarsia din tarana si pot 

fi zdrobiti ca un vierme! 

 

Iov 5:7 

Omul se naste ca sa sufere, dupa 

cum scanteia se naste ca sa zboare. 

 

Iov 5:8 

Eu as alerga la Dumnezeu, lui 

Dumnezeu I-as spune necazul meu. 

 

Iov 5:15 

Astfel, Dumnezeu ocroteste pe cel 

slab impotriva amenintarilor lor si-l 

scapa din mana celor puternici. 

 

Iov 5:16 

Asa incat nadejdea sprijina pe cel 

nenorocit, iar faradelegea isi inchide 

gura. 

 

Iov 5:17 

 Ferice de omul pe care-l cearta 

Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea 

Celui Atotputernic. 

 

Iov 5:19 

De sase ori te va izbavi din necaz si 

de sapte ori nu te va atinge raul. 

 

Iov 5:20 

El te va scapa de moarte in vreme 

de foamete si de loviturile sabiei in 

vreme de razboi. 

 

Iov 5:24-26 

Vei avea fericire in cortul tau, iti vei 

gasi turmele intregi, iti vei vedea 

samanta crescandu-ti si odraslele 

inmultindu-se ca iarba de pe camp. 

Vei intra in mormant la batranete, ca 

snopul strans la vremea lui. 

 

Iov 6:8 

O, de mi s-ar asculta dorinta si de 

mi-ar implini Dumnezeu nadejdea! 

 

Iov 6:10 

 Imi va ramane macar aceasta 

mangaiere, aceasta bucurie in 

durerile cu care ma copleseste: ca 

niciodata n-am calcat poruncile Celui 

Sfant. 

 

 

Iov 6:14 

Cel ce sufera are drept la mila 

prietenului, chiar daca paraseste 

frica de Cel Atotputernic. 

 

Iov 7:1 

Soarta omului pe pamant este ca a 

unui ostas, si zilele lui sunt ca ale 

unui muncitor cu ziua. 

 

Iov 7:7 

Adu-Ti aminte, Dumnezeule, ca viata 

mea este doar o suflare! Ochii mei 

nu vor mai vedea fericirea. 

 

Iov 7:13-14 

Cand zic: "Patul ma va usura, 

culcusul imi va alina durerile," atunci 

ma inspaimanti prin vise, ma 

ingrozesti prin vedenii. 

 

Iov 8:7 

 Vechea ta propasire va fi mica fata 

de cea de mai tarziu. 

 

Iov 13:5 

O, de ati fi tacut, ce intelepciune ati fi 

aratat! 

Iov 8:21 

Ba inca, El iti umple gura cu strigate 

de bucurie, si buzele cu cantari de 

veselie. 

 

Iov 9:4 

A Lui este intelepciunea si 

atotputernicia: cine I s-ar putea 

impotrivi fara sa fie pedepsit? 

 

Iov 9:11-12 

Iata, El trece pe langa mine, si nu-L 

vad, Se duce si nu-L zaresc. Daca 

apuca El, cine-L va opri? Cine-I va 

zice: "Ce faci?" 

 

Iov 9:19-20 

Sa alerg la putere? El este 

Atotputernic. La dreptate? Cine ma 

va apara? Oricata dreptate as avea, 

gura mea ma va osandi; si oricat de 

nevinovat as fi, El ma va arata ca 

vinovat. 

 

Iov 11:6 

si de ti-ar descoperi tainele 

intelepciunii Lui, ale intelepciunii Lui 

nemarginite, ai vedea atunci ca nu-ti 

rasplateste totusi dupa faradelegea 

ta. 

 

 



Iov 11:13 

Tu, indreapta-ti inima spre 

Dumnezeu, intinde-ti mainile spre El.  

 

Iov 11:14-16 

Departeaza-te de faradelege si nu 

lasa nedreptatea sa locuiasca in 

cortul tau. Si atunci, iti vei ridica 

fruntea fara teama, vei fi tare si fara 

frica; iti vei uita suferintele, si-ti vei 

aduce aminte de ele ca de niste ape 

care s-au scurs. 

 

Iov 11:18-19 

Vei fi plin de incredere, si nadejdea 

nu-ti va fi zadarnica. Te vei uita in 

jurul tau si vei vedea ca te poti odihni 

linistit. Te vei culca si nimeni nu te va 

tulbura, si multi vor umbla dupa 

bunavointa ta. 

 

Iov 12:4 

Eu sunt de batjocura prietenilor mei, 

cand cer ajutorul lui Dumnezeu: 

dreptul, nevinovatul, de batjocura! 

Iov 12:9-10 

Cine nu vede in toate acestea 

dovada ca mana Domnului a facut 

asemenea lucruri? El tine in mana 

sufletul a tot ce traieste, suflarea 

oricarui trup omenesc. 

 

Iov 12:13 

La Dumnezeu este intelepciunea si 

puterea; sfatul si priceperea ale Lui 

sunt. 

 

Iov 12:14 

Ce darama El, nu va fi zidit din nou; 

pe cine-l inchide El, nimeni nu-l va 

scapa. 

 

Iov 13:3 

Dar vreau sa vorbesc acum Celui 

Atotputernic, vreau sa-mi apar 

pricina inaintea lui Dumnezeu. 

 

Iov 14:1-2 

Omul nascut din femeie are viata 

scurta, dar plina de necazuri. Se 

naste si e taiat ca o floare; fuge si 

piere ca o umbra. 

 

Iov 15:15-16 

Daca n-are incredere Dumnezeu nici 

in sfintii Sai, daca nici cerurile nu 

sunt curate inaintea Lui,cu cat mai 

putin fiinta uracioasa si stricata - 

omul, care bea nelegiuirea ca apa!"? 

 

Iov 16:3 

Cand se vor sfarsi aceste vorbe in 

vant? Si pentru ce atata suparare in 

raspunsurile tale? 

 

Iov 16:19-21 

Chiar acum, martorul meu este in 

cer, aparatorul meu este in locurile 

inalte. Prietenii mei rad de mine, dar 

eu ma rog lui Dumnezeu cu lacrimi, 

sa faca dreptate omului inaintea lui 

Dumnezeu, si fiului omului impotriva 

prietenilor lui. 

 

Iov 17:2 

Sunt inconjurat de batjocoritori, si 

ochiul meu trebuie sa priveasca spre 

ocarile lor. 

 

Iov 17:4 

Caci le-ai incuiat inima in fata 

priceperii. De aceea nici nu-i vei lasa 

sa biruie. 

 

Iov 9:10 

El face lucruri mari si nepatrunse, 

minuni fara numar. 

 

Iov 17:11 

Ce! Mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit 

planurile, planurile acelea facute cu 

atata iubire in inima mea… 

 

Iov 19:1-3 

Iov a luat cuvantul si a zis: "Pana 

cand imi veti intrista sufletul si ma 

veti zdrobi cu cuvantarile voastre? 

Iata ca de zece ori m-ati batjocorit; 

nu va este rusine sa va purtati asa? 

 

Iov 19:13-14 

A departat pe fratii mei de la mine, si 

prietenii mei s-au instrainat de mine. 

Rudele mele m-au parasit, si cei mai 

de aproape ai mei m-au uitat. 

 

Iov 19:19 

Aceia in care ma incredeam ma 

urasc, aceia pe care ii iubeam s-au 

intors impotriva mea. 

 

Iov 19:25 

 Dar stiu ca Rascumparatorul meu 

este viu si ca Se va ridica la urma pe 

pamant. 

 

Iov 19:26 

Chiar daca mi se va nimici pielea si 

chiar daca nu voi mai avea carne, voi 

vedea totusi pe Dumnezeu. 

Iov 21:15 

Ce este Cel Atotputernic, ca sa-I 

slujim? Ce vom castiga daca-I vom 

inalta rugaciuni?" 

 

Iov 22:2 

Poate un om sa aduca vreun folos lui 

Dumnezeu? Nu; ci inteleptul nu-si 

foloseste decat lui. 

 

Iov 22:3 

Daca esti fara prihana, are Cel 

Atotputernic vreun folos? Si daca 

traiesti fara vina, ce va castiga El? 

 

Iov 22:18a 

Si totusi Dumnezeu le umpluse 

casele de bunatati. –  

 

Iov 22:22 

Primeste invatatura din gura Lui si 

pune-ti la inima cuvintele Lui. 

 

Iov 22:25 

Si atunci Cel Atotputernic va fi aurul 

tau, argintul tau, bogatia ta. 

 

Iov 22:23 

Vei fi asezat iarasi la locul tau, daca 

te vei intoarce la Cel Atotputernic, 

daca departezi faradelegea din cortul 

tau. 

 

Iov 22:26 

Atunci Cel Atotputernic va fi 

desfatarea ta si iti vei ridica fata spre 

Dumnezeu. 

 

Iov 23:10 

Dar El stie ce cale am urmat; si, 

daca m-ar incerca, as iesi curat ca 

aurul. 

 

Iov 23:11 

Piciorul meu s-a tinut de pasii Lui; 

am tinut calea Lui si nu m-am abatut 

de la ea. 

 

Iov 23:12-13 

N-am parasit poruncile buzelor Lui; 

mi-am plecat voia la cuvintele gurii 

Lui. Dar hotararea Lui este luata, 

cine I se va impotrivi? Ce-I doreste 

sufletul, aceea face. 

 

Iov 24:23 

El le da liniste si incredere, are 

privirile indreptate spre caile lor. 

 

 



Iov 25:2 

Puterea si groaza sunt ale lui 

Dumnezeu; El face sa imparateasca 

pacea in tinuturile Lui inalte. 

 

Iov 25:4-6 

Cum ar putea omul sa fie fara vina 

inaintea lui Dumnezeu? Cum ar 

putea cel nascut din femeie sa fie 

curat? Iata, in ochii Lui nici luna nu 

este stralucitoare, si stelele nu sunt 

curate inaintea Lui; cu cat mai putin 

omul, care nu este decat un vierme, 

fiul omului, care nu este decat un 

viermisor!" 

 

Iov 26:2 

Cat de bine stii tu sa vii in ajutorul 

slabiciunii! Cum dai tu ajutor bratului 

fara putere! 

 

Iov 26:3 

Ce bune sfaturi dai tu celui fara 

pricepere! Ce belsug de intelepciune 

dai tu la iveala! 

 

Iov 27:2-4 

Viu este Dumnezeu, care nu-mi da 

dreptate! Viu este Cel Atotputernic, 

care imi amaraste viata, ca atata 

vreme cat voi avea suflet si suflarea 

lui Dumnezeu va fi in narile mele, 

buzele mele nu vor rosti nimic 

nedrept, limba mea nu va spune 

nimic neadevarat. 

 

Iov 27:10 

Este Cel Atotputernic desfatarea lui? 

Inalta el in tot timpul rugaciuni lui 

Dumnezeu? 

 

Iov 27:11 

Va voi invata caile lui Dumnezeu, nu 

va voi ascunde planurile Celui 

Atotputernic. 

 

Iov 28:28 

"Iata, frica de Domnul, aceasta este 

intelepciunea; departarea de rau, 

este pricepere." 

 

Iov 29:2-3 

Oh! cum nu pot sa fiu ca in lunile 

trecute, ca in zilele cand ma pazea 

Dumnezeu, cand candela Lui 

stralucea deasupra capului meu si 

lumina Lui ma calauzea in intuneric! 

 

 

 

Iov 29:11 

Urechea care ma auzea, ma numea 

fericit, ochiul care ma vedea ma 

lauda. 

 

Iov 29:12 

Caci scapam pe saracul care cerea 

ajutor si pe orfanul lipsit de sprijin. 

 

Iov 29:13-24 

Binecuvantarea nenorocitului venea 

peste mine, umpleam de bucurie 

inima vaduvei. Ma imbracam cu 

dreptatea si-i slujeam de 

imbracaminte, neprihanirea imi era 

manta si turban. 

 

Iov 29:15-16 

Orbului ii eram ochi, si schiopului 

picior. Celor nenorociti le eram tata si 

cercetam pricina celui necunoscut. 

 

Iov 28:24 

 Caci El vede pana la marginile 

pamantului, zareste totul sub ceruri. 

 

Iov 29:22-23 

Dupa cuvantarile mele, niciunul nu 

raspundea, si cuvantul meu era 

pentru toti o roua binefacatoare. Ma 

asteptau ca pe ploaie, cascau gura 

ca dupa ploaia de primavara. 

 

Iov 29:24 

Cand li se muia inima, le zambeam 

si nu puteau izgoni seninatatea de 

pe fruntea mea. 

 

Iov 29:25 

 Imi placea sa ma duc la ei si ma 

asezam in fruntea lor; eram ca un 

imparat in mijlocul unei ostiri, ca un 

mangaietor langa niste intristati. 

 

Iov 31:1 

Facusem un legamant cu ochii mei si 

nu mi-as fi oprit privirile asupra unei 

fecioare. 

 

Iov 31:16-18 

Daca n-am dat saracilor ce-mi 

cereau, daca am facut sa se 

topeasca de plans ochii vaduvei, 

daca mi-am mancat singur painea, 

fara ca orfanul sa-si fi avut si el 

partea lui din ea, eu, care din tinerete 

l-am crescut ca un tata, eu, care de 

la nastere am sprijinit pe vaduva; 

 

 

Iov 31:19-21 

daca am vazut pe cel nenorocit 

ducand lipsa de haine, pe cel lipsit 

neavand invelitoare, fara ca inima lui 

sa ma fi binecuvantat, fara sa fi fost 

incalzit de lana mieilor mei; daca am 

ridicat mana impotriva orfanului, 

pentru ca ma simteam sprijinit de 

judecatori; 

 

Iov 32:8 

Dar, de fapt, in om, duhul, suflarea 

Celui Atotputernic, da priceperea. 

 

Iov 32:9 

Nu varsta aduce intelepciunea, nu 

batranetea te face in stare sa judeci. 

 

Iov 32:21-22 

Nu voi cauta la infatisare, nu voi 

lingusi pe nimeni; caci nu stiu sa 

lingusesc: altfel, intr-o clipita m-ar lua 

Ziditorul meu. 

 

Iov 33:3-4 

Cu curatie de inima voi vorbi, buzele 

mele vor spune adevarul curat: 

Duhul lui Dumnezeu m-a facut, si 

suflarea Celui Atotputernic imi da 

viata. 

 

Iov 33:14 

Dumnezeu vorbeste insa, cand intr-

un fel, cand intr-altul, dar omul nu ia 

seama. 

 

Iov 33:15-18 

El vorbeste prin vise, prin vedenii de 

noapte, cand oamenii sunt cufundati 

intr-un somn adanc, cand dorm in 

patul lor. Atunci El le da instiintari si 

le intipareste invataturile Lui, ca sa 

abata pe om de la rau si sa-l 

fereasca de mandrie, ca sa-i 

pazeasca sufletul de groapa si viata 

de loviturile sabiei. 

 

Iov 33:19-20 

Si prin durere este mustrat omul in 

culcusul lui, cand o lupta necurmata 

ii framanta oasele. Atunci ii este 

greata de paine, chiar si de bucatele 

cele mai alese. 

 

Iov 29:21 

Oamenii ma ascultau si asteptau, 

taceau inaintea sfaturilor mele. 

 

 

 



Iov 33:23-25 

Dar daca se gaseste un inger 

mijlocitor pentru el, unul din miile 

acelea care vestesc omului calea pe 

care trebuie s-o urmeze, Dumnezeu 

Se indura de el si zice ingerului: 

"Izbaveste-l, ca sa nu se coboare in 

groapa; am gasit un pret de 

rascumparare pentru el!" Si atunci 

carnea lui se face mai frageda ca in 

copilarie, se intoarce la zilele tineretii 

lui. 

 

Iov 33:26 

Se roaga lui Dumnezeu, si 

Dumnezeu ii este binevoitor, il lasa 

sa-I vada fata cu bucurie si-i da 

inapoi nevinovatia. 

 

Iov 33:27 

Atunci el canta inaintea oamenilor si 

zice: "Am pacatuit, am calcat 

dreptatea, si n-am fost pedepsit dupa 

faptele mele; 

 

Iov 33:29-30 

Iata, acestea le face Dumnezeu, de 

doua ori, de trei ori, omului, ca sa-l 

ridice din groapa, ca sa-l lumineze cu 

lumina celor vii. 

 

Iov 34:10-11 

Ascultati-ma dar, oameni priceputi! 

Departe de Dumnezeu nedreptatea, 

departe de Cel Atotputernic 

faradelegea! El da omului dupa 

faptele lui, rasplateste fiecaruia dupa 

caile lui. 

 

Iov 34:21-22 

Caci Dumnezeu vede purtarea 

tuturor, priveste pasii fiecaruia. Nu 

este nici intuneric, nici umbra a 

mortii, unde sa se poata ascunde cei 

ce fac faradelegea. 

 

Iov 34:23-24 

Dumnezeu n-are nevoie sa 

priveasca multa vreme, ca sa traga 

pe un om la judecata inaintea Lui. El 

zdrobeste pe cei mari fara cercetare 

si pune pe altii in locul lor. 

 

Iov 36:16 

Si pe tine te va scoate din 

stramtorare, ca sa te puna la loc larg, 

in slobozenie deplina, si masa ta va 

fi incarcata cu bucate gustoase. 

 

 

Iov 34:29-30 

Daca da El pace, cine poate s-o 

tulbure? Daca Isi ascunde El Fata, 

cine poate sa-L vada? La fel Se 

poarta fie cu un popor, fie cu un om, 

pentru ca nelegiuitul sa nu mai 

stapaneasca si sa nu mai fie o cursa 

pentru popor. 

 

Iov 36:4 

Fii incredintat, cuvantarile mele nu 

sunt minciuni, ci ai a face cu un om 

cu simtaminte curate. 

 

Iov 36:5 

Dumnezeu este puternic, dar nu 

leapada pe nimeni; si este puternic 

prin taria priceperii Lui. 

 

Iov 36:6 

El nu lasa pe cel rau sa traiasca si 

face dreptate celui nenorocit. 

 

Iov 36:15 

Dar Dumnezeu scapa pe cel 

nenorocit prin nenorocirea lui, si prin 

suferinta il instiinteaza. 

 

Iov 36:9-11 

Le pune inainte faptele lor, 

faradelegile lor, mandria lor. Ii 

instiinteaza ca sa se indrepte, ii 

indeamna sa se intoarca de la 

nelegiuire. Daca asculta si se supun, 

isi sfarsesc zilele in fericire si anii in 

bucurie. 

 

Iov 36:21 

Fereste-te sa faci rau, caci suferinta 

te indeamna la rau. 

 

Iov 36:24 

Nu uita sa lauzi faptele Lui, pe care 

toti oamenii trebuie sa le mareasca! 

 

Iov 36:26 

 Iata ce mare e Dumnezeu! Dar noi 

nu-L putem pricepe, numarul anilor 

Lui nimeni nu l-a patruns. 

 

Iov 37:5 

Dumnezeu tuna cu glasul Lui in chip 

minunat; face lucruri mari pe care noi 

nu le intelegem. 

 

Iov 37:7 

Pecetluieste mana tuturor oamenilor, 

pentru ca toti sa se recunoasca de 

fapturi ale Lui. 

 

Iov 37:12 

miscarea lor se indreapta dupa 

planurile Lui, pentru implinirea a tot 

ce le porunceste El pe fata 

pamantului locuit. 

 

Iov 38:3 

Incinge-ti mijlocul ca un viteaz, ca Eu 

sa te intreb, si tu sa Ma inveti. 

 

Iov 40:7 

"Incinge-ti mijlocul ca un viteaz; ca 

Eu sa te intreb, si tu sa Ma inveti. 

 

Iov 41:11 

Cui sunt dator, ca sa-i platesc? Sub 

cer totul este al Meu. 

 

Iov 42:4 

Asculta-Ma si voi vorbi; te voi 

intreba, si Ma vei invata." – 

 

Iov 42:5-6 

Urechea mea auzise vorbindu-se de 

Tine; dar acum ochiul meu Te-a 

vazut. De aceea mi-e scarba de 

mine si ma pocaiesc in tarana si 

cenusa." 

 

Iov 42:8 

Robul Meu Iov sa se roage pentru 

voi, si numai in vederea lui nu va voi 

face dupa nebunia voastra; caci n-ati 

vorbit asa de drept despre Mine, cum 

a vorbit robul Meu Iov." 

 

Iov 42:9b 

Si Domnul a ascultat rugaciunea lui 

Iov. 

 

Iov 42:10 

Domnul a adus pe Iov iarasi in starea 

lui de la inceput, dupa ce s-a rugat 

Iov pentru prietenii sai. Si Domnul i-a 

dat inapoi indoit decat tot ce 

avusese. 

 

Iov 42:12a 

In cei din urma ani ai sai, Iov a primit 

de la Domnul mai multe 

binecuvantari decat primise in cei 

dintai. 

 

Estera 1:20 

Porunca imparatului se va vesti 

astfel in toata imparatia lui - caci este 

mare - si toate femeile vor da cinste 

barbatilor lor, de la mare pana la 

mic." 

 



Estera 2:7c 

Fata era frumoasa la statura si 

placuta la vedere.  

 

Estera 2:9a 

 Fata i-a placut si a capatat trecere 

inaintea lui. 

 

Estera 2:10 

 Estera nu si-a facut cunoscut nici 

poporul, nici nasterea, caci 

Mardoheu o oprise sa vorbeasca 

despre aceste lucruri. 

 

Estera 2:15c 

Estera capata trecere inaintea tuturor 

celor ce o vedeau. 

 

Estera 2:17a-b 

 Imparatul a iubit pe Estera mai mult 

decat pe toate celelalte femei, si ea a 

capatat trecere si iubire inaintea lui 

mai mult decat toate celelalte fete. 

 

Estera 2:20b 

Si ea urma acum poruncile lui 

Mardoheu cu tot atata scumpatate ca 

atunci cand o crestea el. 

 

Estera 3:8b 

In toate tinuturile imparatiei tale este 

risipit un popor deosebit intre 

popoare, care are legi deosebite de 

ale tuturor popoarelor si nu tine legile 

imparatului. 

 

Estera 4:1 

Mardoheu, afland tot ce se petrecea, 

si-a sfasiat hainele, s-a imbracat cu 

un sac si s-a presarat cu cenusa. 

Apoi s-a dus in mijlocul cetatii, 

scotand cu putere strigate amare, 

 

Estera 4:3b 

a fost o mare jale printre iudei; 

posteau, plangeau si se boceau, 

si multi se culcau in sac si 

cenusa. 

 

Estera 4:14 

Caci, daca vei tacea acum, 

ajutorul si izbavirea vor veni din 

alta parte pentru iudei, si tu si 

casa tatalui tau veti pieri. Si cine 

stie daca nu pentru o vreme ca 

aceasta ai ajuns la imparatie?" 

 

 

 

Estera 4:16 

 "Du-te, strange pe toti iudeii care se 

afla in Susa si postiti pentru mine, 

fara sa mancati, nici sa beti, trei zile, 

nici noaptea, nici ziua. Si eu voi posti 

odata cu slujnicele mele; apoi voi 

intra la imparat, in ciuda legii; si, 

daca va fi sa pier, voi pieri." 

 

Estera 5:10a 

A stiut totusi sa se stapaneasca si s-

a dus acasa. 

 

Estera 8:6 

Caci cum as putea eu sa vad 

nenorocirea care ar atinge pe 

poporul meu si cum as putea sa vad 

nimicirea neamului meu?" 

 

Estera 8:16 

 Pentru iudei nu era decat fericire si 

bucurie, veselie si slava. 

 

Estera 9:22c 

in zi de sarbatoare, si sa faca din 

aceste zile niste zile de ospat si de 

bucurie, cand sa-si trimita daruri de 

mancare unii altora si sa imparta 

daruri celor lipsiti. 

 

Estera 9:28a-b 

Zilele acestea trebuiau sa fie 

pomenite si praznuite din neam in 

neam, in fiecare familie, in fiecare 

tinut si in fiecare cetate.  

 

Estera 10:3b 

El era cu vaza intre Iudei si iubit de 

multimea fratilor sai, caci a cautat 

binele poporului sau si a vorbit 

pentru fericirea intregului sau neam. 

 

Neemia 1:4-5 

Cand am auzit aceste lucruri, am 

sezut jos, am plans si m-am jelit 

multe zile. Am postit si m-am rugat 

inaintea Dumnezeului cerurilor si am 

zis: "Doamne Dumnezeul cerurilor, 

Dumnezeule mare si infricosat, Tu 

care tii legamantul Tau si esti plin de 

indurare fata de cei ce Te iubesc si 

pazesc poruncile Tale! 

 

Neemia 1:11 

Ah! Doamne, sa ia aminte urechea 

Ta la rugaciunea robului Tau si la 

rugaciunea robilor Tai, care vor sa se 

teama de Numele Tau! Da astazi 

izbanda robului Tau si fa-l sa capete 

trecere inaintea omului acestuia!" 

Neemia 1:6-7 

Sa ia aminte urechea Ta, si ochii sa-

Ti fie deschisi: asculta rugaciunea pe 

care Ti-o face robul Tau acum, zi si 

noapte, pentru robii Tai, copiii lui 

Israel, marturisind pacatele copiilor 

lui Israel, pacatele facute de noi 

impotriva Ta; caci eu si casa tatalui 

meu am pacatuit. Te-am suparat si 

n-am pazit poruncile Tale, legile si 

oranduirile pe care le-ai dat robului 

Tau Moise. 

 

Neemia 2:2 

"Pentru ce ai fata trista? Totusi nu 

esti bolnav; nu poate fi decat o 

intristare a inimii." Atunci m-a apucat 

o mare frica 

 

Neemia 2:4b 

Eu m-am rugat Dumnezeului 

cerurilor 

 

Neemia 2:8c 

mana cea buna a Dumnezeului meu 

era peste mine. 

 

Neemia 2:10c 

nu le-a placut deloc ca venea un om 

sa caute binele copiilor lui Israel. 

 

Neemia 2:12 

Dupa aceea, m-am sculat noaptea 

cu cativa oameni, fara sa fi spus 

cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu 

in inima sa fac pentru Ierusalim. 

 

Neemia 2:18 

Si le-am istorisit cum mana cea buna 

a Dumnezeului meu fusese peste 

mine si ce cuvinte imi spusese 

imparatul. Ei au zis: "Sa ne sculam si 

sa zidim!" Si s-au intarit in aceasta 

hotarare buna. 

 

Neemia 2:20a 

Si eu le-am raspuns: "Dumnezeul 

cerurilor ne va da izbanda.  

 

Neemia 3:12a 

Alaturi de ei a lucrat, cu fetele sale 

 

Neemia 4:4-5 

"Asculta, Dumnezeul nostru, cum 

suntem batjocoriti! Fa sa cada 

ocarile lor asupra capului lor si da-i 

prada pe un pamant unde sa fie robi. 

Nu le ierta faradelegea, si pacatul lor 

sa nu fie sters dinaintea Ta; caci au 

necajit pe cei ce zidesc." 



Neemia 4:9 

Ne-am rugat Dumnezeului nostru si 

am pus o straja zi si noapte ca sa ne 

apere impotriva loviturilor lor. 

 

Neemia 4:14b 

"Nu va temeti de ei! Aduceti-va 

aminte de Domnul cel mare si 

infricosat si luptati pentru fratii vostri, 

pentru fiii vostri si fetele voastre, 

pentru nevestele voastre si pentru 

casele voastre!" 

 

Neemia 4:15 

Cand au auzit vrajmasii nostri ca am 

fost instiintati, Dumnezeu le-a nimicit 

planul, si ne-am intors cu totii la zid, 

fiecare la lucrarea lui. 

 

Neemia 4:20b 

Dumnezeul nostru va lupta pentru 

noi. 

 

Neemia 5:1 

Din partea oamenilor din popor si din 

partea nevestelor lor s-au ridicat mari 

plangeri impotriva fratilor lor iudei. 

 

Neemia 5:5c 

multe din fetele noastre au si fost 

supuse la robie; suntem fara putere, 

caci ogoarele si viile noastre sunt ale 

altora. 

 

Neemia 5:9b 

 N-ar trebui sa umblati in frica 

Dumnezeului nostru, ca sa nu fiti de 

ocara neamurilor vrajmase noua? 

 

Neemia 5:13b 

Toata adunarea a zis: "Amin." Si au 

laudat pe Domnul. Si poporul s-a 

tinut de cuvant. 

 

Neemia 5:14c 

nici eu, nici fratii mei n-am trait din 

veniturile cuvenite dregatorului. 

 

Neemia 5:19 

Adu-Ti aminte de mine, spre bine, 

Dumnezeule, pentru tot ce am facut 

pentru poporul acesta! 

 

Neemia 6:9 

Toti oamenii acestia voiau sa ne 

infricoseze si isi ziceau: "Li se va 

muia inima, si lucrarea nu se va 

face." Acum, Dumnezeule, intareste-

ma! 

 

Neemia 6:12-13 

Si am cunoscut ca nu Dumnezeu il 

trimitea. Ci a prorocit asa pentru 

mine, fiindca Sanbalat si Tobia ii 

dadusera argint. Si, castigandu-l 

astfel, nadajduiau ca am sa ma tem 

si ca am sa urmez sfaturile lui, si sa 

fac un pacat. Ei s-ar fi folosit de 

aceasta atingere a bunului meu 

nume, ca sa ma umple de ocara. 

 

Neemia 6:15-16 

Zidul a fost ispravit in a douazeci si 

cincea zi a lunii Elul, in cincizeci si 

doua de zile. Cand au auzit toti 

vrajmasii nostri, s-au temut toate 

popoarele dimprejurul nostru; s-au 

smerit foarte mult si au cunoscut ca 

lucrarea se facuse prin voia 

Dumnezeului nostru. 

 

Neemia 7:2b 

om care intrecea pe multi prin 

credinciosia si prin frica lui de 

Dumnezeu, 

 

Neemia 7:70 

Multi din capii de familie au facut 

daruri pentru lucrare. 

  

Neemia 8:2 

 Si preotul Ezra a adus Legea 

inaintea adunarii, alcatuita din 

barbati si femei si din toti cei ce erau 

in stare s-o inteleaga. Era intaia zi a 

lunii a saptea. 

 

Neemia 8:3 

Ezra a citit in carte de dimineata 

pana la amiaza, pe locul deschis 

dinaintea portii apelor, in fata 

barbatilor si femeilor si in fata celor 

ce erau in stare s-o inteleaga. Tot 

poporul a fost cu luare aminte la 

citirea cartii Legii. 

 

Neemia 8:6 

Ezra a binecuvantat pe Domnul 

Dumnezeul cel mare, si tot poporul a 

raspuns ridicand mainile: "Amin! 

Amin!" Si s-au plecat, si s-au inchinat 

inaintea Domnului cu fata la pamant. 

 

Neemia 8:7b 

 levitii lamureau poporului Legea, si 

fiecare statea la locul lui. 

 

Neemia 9:8c 

Ti-ai tinut cuvantul, caci esti drept. 

 

Neemia 8:8 

Ei citeau deslusit in cartea Legii lui 

Dumnezeu si-i aratau intelesul, ca 

sa-i faca sa inteleaga ce citisera. 

 

Neemia 8:9 

Dregatorul Neemia, preotul si 

carturarul Ezra si levitii care invatau 

pe popor au zis intregului popor: 

"Ziua aceasta este inchinata 

Domnului Dumnezeului vostru; sa nu 

va bociti si sa nu plangeti!" Caci tot 

poporul plangea cand a auzit 

cuvintele Legii. 

 

Neemia 8:10 

"Duceti-va de mancati carnuri grase 

si beti bauturi dulci si trimiteti cate o 

parte si celor ce n-au nimic pregatit, 

caci ziua aceasta este inchinata 

Domnului nostru; nu va mahniti, caci 

bucuria Domnului va fi taria voastra." 

 

Neemia 8:13 

A doua zi, capii de familie din tot 

poporul, preotii si levitii s-au strans la 

carturarul Ezra ca sa auda talcuirea 

cuvintelor Legii. 

 

Neemia 8:18a 

Au citit in cartea Legii lui Dumnezeu 

in fiecare zi, din cea dintai zi pana la 

cea din urma.  

 

Neemia 9:1 

copiii lui Israel s-au adunat, imbracati 

in saci si presarati cu tarana, pentru 

tinerea unui post. 

 

Neemia 9:2 

Cei ce erau din neamul lui Israel, 

despartindu-se de toti strainii, au 

venit si si-au marturisit pacatele lor si 

faradelegile parintilor lor. 

 

Neemia 9:3 

Dupa ce au sezut jos, au citit in 

cartea Legii Domnului Dumnezeului 

lor a patra parte din zi; si alta a patra 

parte din zi si-au marturisit pacatele 

si s-au inchinat inaintea Domnului 

Dumnezeului lor. 

 

Neemia 9:4 

s-au suit pe scaunul levitilor si au 

strigat cu glas tare catre Domnul 

Dumnezeul lor. 

 

 

 



Neemia 9:5b 

"Sculati-va si binecuvantati pe 

Domnul Dumnezeul vostru, din 

vesnicie in vesnicie! "Binecuvantat 

sa fie Numele Tau cel slavit, care 

este mai presus de orice 

binecuvantare si de orice lauda! 

 

Neemia 9:6 

Tu, Doamne, numai Tu ai facut 

cerurile, cerurile cerurilor si toata 

ostirea lor, si pamantul cu tot ce este 

pe el, marile cu tot ce cuprind ele. Tu 

dai viata tuturor acestor lucruri, si 

ostirea cerurilor se inchina inaintea 

Ta. 

 

Neemia 9:15a 

Le-ai dat, de la inaltimea cerurilor, 

paine cand le era foame si ai scos 

apa din stanca atunci cand le era 

sete.  

 

Neemia 9:17b-18 

Dar Tu, Tu esti un Dumnezeu gata 

sa ierti, indurator si milostiv, incet la 

manie si bogat in bunatate. Si nu i-ai 

parasit, nici chiar atunci cand si-au 

facut un vitel turnat si au zis: "Iata 

Dumnezeul tau care te-a scos din 

Egipt!", si s-au dedat la mari ocari 

fata de Tine. 

 

Neemia 9:20 

Le-ai dat Duhul Tau cel bun ca sa-i 

faca intelepti; n-ai indepartat mana 

Ta de la gura lor si le-ai dat apa sa-si 

potoleasca setea. 

 

Neemia 9:21 

Patruzeci de ani ai avut grija sa-i 

hranesti in pustiu, si n-au dus lipsa 

de nimic, hainele nu li s-au invechit, 

si picioarele nu li s-au umflat. 

 

Neeeemia 9:25 

Au ajuns stapani pe cetati intarite si 

pe pamanturi roditoare; au stapanit 

case pline de tot felul de bunatati, 

puturi sapate, vii, maslini si pomi 

roditori din belsug; au mancat, s-au 

saturat, s-au ingrasat si au trait in 

desfatari, prin bunatatea Ta cea 

mare. 

 

Neemia 9:28b 

Dar din nou au strigat catre Tine; si 

Tu i-ai auzit de la inaltimea cerurilor 

si, in marea Ta indurare, i-ai izbavit 

de mai multe ori. 

Neemia 9:33 

Tu ai fost drept in tot ce ni s-a 

intamplat, caci Te-ai aratat 

credincios, iar noi am facut rau. 

 

Neemia 10:28-29 

Cealalta parte a poporului, preotii, 

levitii, usierii, cantaretii, slujitorii 

Templului si toti cei ce se 

despartisera de popoarele straine ca 

sa urmeze Legea lui Dumnezeu, 

nevestele lor, fiii si fetele lor, toti cei 

ce aveau cunostinta si pricepere s-

au unit cu fratii lor mai cu vaza dintre 

ei. Au fagaduit cu juramant si au jurat 

sa umble in Legea lui Dumnezeu 

data prin Moise, robul lui Dumnezeu, 

sa pazeasca si sa implineasca toate 

poruncile Domnului, Stapanului 

nostru, oranduirile si legile Lui. 

 

Neemia 10:30 

Am fagaduit sa nu dam pe fetele 

noastre dupa popoarele tarii si sa nu 

luam pe fetele lor de neveste pentru 

fiii nostri; 

 

Neemia 10:38 

si levitii vor aduce zeciuiala din 

zeciuiala la Casa Dumnezeului 

nostru, in camarile casei vistieriei. 

 

Neemia 10:39c 

Astfel ne-am hotarat sa nu parasim 

Casa Dumnezeului nostru. 

 

Neemia 11:2 

Poporul a binecuvantat pe toti cei ce 

au primit de bunavoie sa locuiasca la 

Ierusalim. 

 

Neemia 11:22 

cantaretii insarcinati cu slujba Casei 

lui Dumnezeu; 

 

Neemia 12:24 

si fratii lor impreuna cu ei, stand unii 

in fata altora, erau insarcinati sa 

mareasca si sa laude pe Domnul, 

dupa randuiala lui David, omul lui 

Dumnezeu. 

 

Neemia 12:27 

La sfintirea zidurilor Ierusalimului au 

chemat pe leviti din toate locurile in 

care locuiau si i-au adus la Ierusalim, 

ca sa praznuiasca sfintirea si 

sarbatoarea cu laude si cantari, 

 

 

Neemia 12:43 

In ziua aceea, s-au adus multe jertfe 

si a fost mare bucurie, caci 

Dumnezeu daduse poporului o mare 

pricina de bucurie. Se bucurau si 

femeile si copiii, si strigatele de 

bucurie ale Ierusalimului se auzeau 

pana departe. 

 

Neemia 13:2c 

Dar Dumnezeul nostru a prefacut 

blestemul in binecuvantare. 

 

Neemia 13:14 

Adu-Ti aminte de mine, Dumnezeule, 

pentru aceste lucruri si nu uita 

faptele mele evlavioase facute 

pentru Casa Dumnezeului meu si 

pentru lucrurile care trebuie pazite in 

ea! 

 

Neemia 13:222b 

Adu-Ti aminte de mine, Dumnezeule, 

si pentru aceste lucruri si ocroteste-

ma dupa marea Ta indurare! 

 

Neemia 13:31b 

Adu-Ti aminte de mine spre bine, 

Dumnezeule! 

 

Ezra 3:5 

Dupa aceea au adus arderea de tot 

necurmata, arderile de tot pentru 

fiecare luna noua si pentru toate 

sarbatorile inchinate Domnului, afara 

de cele pe care le aducea fiecare ca 

daruri de bunavoie Domnului. 

 

Ezra 3:11 

 Cantau, marind si laudand pe 

Domnul prin aceste cuvinte: "Caci 

este bun, caci indurarea Lui pentru 

Israel tine in veac!" Si tot poporul 

scotea mari strigate de bucurie, 

laudand pe Domnul, pentru ca 

puneau temeliile Casei Domnului. 

 

Ezra 5:5 

Dar ochiul lui Dumnezeu veghea 

asupra batranilor iudeilor. Si au lasat 

sa mearga inainte lucrarile pana la 

trimiterea unei instiintari catre Darius 

si pana la primirea unei scrisori de la 

el in aceasta privinta. 

 

Ezra 5:11b 

Noi suntem slujitorii Dumnezeului 

cerurilor si al pamantului si zidim din 

nou Casa care fusese zidita acum 

multi ani. 



Ezra 6:10 

ca sa aduca jertfe de bun miros 

Dumnezeului cerurilor si sa se roage 

pentru viata imparatului si a fiilor lui. 

 

Ezra 7:6 

Ezra a venit din Babilon: era un 

carturar iscusit in Legea lui Moise 

data de Domnul Dumnezeul lui 

Israel. Si, fiindca mana Domnului 

Dumnezeului sau era peste el, 

imparatul i-a dat tot ce ceruse. 

 

2 Cronici 1:6 

Solomon si adunarea au cautat pe 

Domnul. 

 

Ezra 7:10 

Caci Ezra isi pusese inima sa 

adanceasca si sa implineasca Legea 

Domnului, si sa invete pe oameni in 

mijlocul lui Israel legile si poruncile. 

 

Ezra 7:25 

Si tu, Ezra, dupa intelepciunea lui 

Dumnezeu pe care o ai, pune 

judecatori si dregatori care sa faca 

dreptate la tot poporul de dincolo de 

Rau, tuturor celor ce cunosc legile 

Dumnezeului tau; si fa-le cunoscut 

celor ce nu le cunosc. 

 

Ezra 8:18a 

mana cea buna a Dumnezeului 

nostru era peste noi, 

 

Ezra 8:21 

Acolo, la raul Ahava, am vestit un 

post de smerire inaintea 

Dumnezeului nostru, ca sa cerem de 

la El o calatorie fericita pentru noi, 

pentru copiii nostri si pentru tot ce 

era al nostru. 

 

Ezra 8:23 

Pentru aceasta am postit si am 

chemat pe Dumnezeul nostru. Si El 

ne-a ascultat. 

 

Ezra 8:29a 

Fiti cu ochii in patru si luati lucrurile 

acestea sub paza voastra, 

 

Ezra 8:31b 

Mana Dumnezeului nostru a fost 

peste noi si ne-a pazit de loviturile 

vrajmasului si de orice piedica pe 

drum. 

 

 

Ezra 9:4c 

Si eu am stat jos, mahnit, pana la 

jertfa de seara. 

 

Ezra 9:5-6 

Apoi, in clipa jertfei de seara, m-am 

sculat din smerirea mea, cu hainele 

si mantaua sfasiate, am cazut in 

genunchi, am intins mainile spre 

Domnul Dumnezeul meu si am zis: 

"Dumnezeule, sunt uluit si mi-e 

rusine, Dumnezeule, sa-mi ridic fata 

spre Tine. Caci faradelegile noastre 

s-au inmultit deasupra capetelor 

noastre, si greselile noastre au ajuns 

pana la ceruri. 

 

Ezra 7:9b 

mana buna a Dumnezeului sau fiind 

peste el. 

 

Ezra 9:8 

Si totusi Domnul Dumnezeul nostru 

S-a indurat de noi, lasandu-ne cativa 

oameni scapati si dandu-ne un 

adapost in locul Lui cel sfant, ca sa 

ne lumineze ochii si sa ne dea putina 

rasuflare in mijlocul robiei noastre. 

 

Ezra 9:9 

Caci suntem robi, dar Dumnezeu nu 

ne-a parasit in robia noastra. A 

indreptat spre noi bunavointa 

imparatilor persilor, si ei ne-au dat o 

noua putere de viata, ca sa putem 

zidi Casa Dumnezeului nostru si sa-i 

dregem daramaturile, facandu-ne 

astfel rost de un loc de adapost in 

Iuda si la Ierusalim. 

 

Ezra 9:12 

Sa nu dati deci pe fetele voastre 

dupa fiii lor, nici sa nu luati pe fetele 

lor de neveste pentru fiii vostri, si sa 

nu va pese niciodata nici de 

propasirea lor, nici de bunastarea lor. 

In chipul acesta veti ajunge tari, veti 

manca cele mai bune roade ale tarii 

si o veti lasa pe veci mostenire fiilor 

vostri." 

 

Ezra 10:1 

Pe cand statea Ezra plangand si cu 

fata la pamant inaintea Casei lui 

Dumnezeu si facea aceasta 

rugaciune si marturisire, se 

stransese la el o multime foarte mare 

de oameni din Israel, barbati, femei 

si copii, si poporul varsa multe 

lacrimi. 

Ezra 10:6 

Apoi, Ezra a plecat dinaintea Casei 

lui Dumnezeu si s-a dus in odaia lui 

Iohanan, fiul lui Eliasib. Cand a intrat, 

n-a mancat paine si n-a baut apa, 

pentru ca era mahnit din pricina 

pacatului fiilor robiei. 

 

Ezra 10:11a 

Marturisiti-va acum greseala inaintea 

Domnului Dumnezeului parintilor 

vostri si faceti voia Lui! 

 

2 Cronici 1:1 

Domnul Dumnezeul lui a fost cu el; si 

l-a inaltat din ce in ce mai mult. 

 

2 Cronici 10:16c 

 La corturile tale, Israele!  

 

2 Cronici 1:10 

Da-mi, dar, intelepciune si pricepere, 

ca sa stiu cum sa ma port in fruntea 

acestui popor! Caci cine ar putea sa 

judece pe poporul Tau, pe poporul 

acesta atat de mare?" 

 

2 Cronici 1:11-12a 

Fiindca dorinta aceasta este in inima 

ta, fiindca nu ceri nici bogatii, nici 

averi, nici slava, nici moartea 

vrajmasilor tai, nici chiar o viata 

lunga, ci ceri pentru tine intelepciune 

si pricepere ca sa judeci pe poporul 

Meu, peste care te-am pus sa 

domnesti, intelepciunea si priceperea 

iti sunt date. 

 

2 Cronici 2:12 

"Binecuvantat sa fie Domnul 

Dumnezeul lui Israel care a facut 

cerurile si pamantul, ca a dat 

imparatului David un fiu intelept, 

priceput si cuminte, care va zidi o 

casa Domnului. 

 

2 Cronici 5:13 

cand cei ce sunau din trambite si cei 

ce cantau, unindu-se intr-un glas ca 

sa mareasca si sa laude pe Domnul, 

au sunat din trambite, chimvale si 

celelalte instrumente si au marit pe 

Domnul prin aceste cuvinte: "Caci 

este bun, caci indurarea Lui tine in 

veci!", in clipa aceea Casa, si anume 

Casa Domnului, s-a umplut cu un 

nor. 

 

 

 



2 Cronici 5:14 

Preotii n-au putut sa mai stea acolo 

ca sa faca slujba, din pricina norului; 

caci slava Domnului umpluse Casa 

lui Dumnezeu. 

 

2 Cronici 6:14 

"Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu 

este Dumnezeu ca Tine, in ceruri si 

pe pamant: Tu tii legamantul si 

indurarea Ta fata de robii Tai care 

umbla inaintea Ta cu toata inima lor! 

 

2 Cronici 6:15 

Astfel, Ti-ai tinut cuvantul dat robului 

Tau David, tatal meu; si ce ai spus 

cu gura Ta implinesti astazi prin 

puterea Ta. 

 

2 Cronici 6:19 

Totusi, Doamne Dumnezeul meu, ia 

aminte la rugaciunea robului Tau si 

la cererea lui! Asculta strigatul si 

rugaciunea pe care Ti-o face robul 

Tau. 

 

2 Cronici 6:20 

Ochii Tai sa fie zi si noapte deschisi 

peste Casa aceasta, peste locul 

despre care ai zis ca acolo va fi 

Numele Tau! Asculta rugaciunea pe 

care o face robul Tau in locul acesta! 

 

2 Cronici 6:21 

Asculta cererile robului Tau si ale 

poporului Tau, Israel, cand se vor 

ruga in locul acesta! Asculta din locul 

locuintei Tale, din ceruri, asculta si 

iarta! 

 

2 Cronici 6:27b 

invata-i calea cea buna in care 

trebuie sa mearga si trimite ploaie pe 

pamantul pe care l-ai dat de 

mostenire poporului Tau! 

 

2 Cronici 6:29-30 

daca un om, daca tot poporul Tau, 

Israel, va face rugaciuni si cereri, si 

fiecare isi va cunoaste rana si 

durerea si va intinde mainile spre 

Casa aceasta - asculta-l din ceruri, 

din locul locuintei Tale, si iarta-l; 

rasplateste fiecaruia dupa caile lui, 

Tu, care cunosti inima fiecaruia - caci 

numai Tu cunosti inima copiilor 

oamenilor - ca sa se teama de Tine 

si sa umble in caile Tale tot timpul 

cat vor trai in tara pe care ai dat-o 

parintilor nostri! 

2 Cronici 6:39 

 asculta din ceruri, din locul locuintei 

Tale, rugaciunile si cererile lor si fa-le 

dreptate: iarta poporului Tau 

pacatele facute impotriva Ta! 

 

2 Cronici 6:40 

Acum, Dumnezeule, ochii Tai sa fie 

deschisi, si urechile sa-Ti fie cu luare 

aminte la rugaciunea facuta in locul 

acesta! 

 

2 Cronici 6:41 

Preotii Tai, Doamne Dumnezeule, sa 

fie imbracati cu mantuirea, si 

preaiubitii Tai sa se bucure de 

fericire! 

 

2 Cronici 7:3 

Toti copiii lui Israel au vazut 

coborandu-se focul si slava 

Domnului peste Casa; ei si-au plecat 

fata la pamant pe pardoseala, s-au 

inchinat si au laudat pe Domnul, 

zicand: "Caci este bun, caci 

indurarea Lui tine in veac!" 

 

2 Cronici 7:10 

 In a douazeci si treia zi a lunii a 

saptea, Solomon a trimis inapoi in 

corturi pe popor, care era vesel si 

multumit de binele pe care-l facuse 

Domnul lui David, lui Solomon si 

poporului Sau, Israel. 

 

2 Cronici 7:12 

ti ascult rugaciunea si aleg locul 

acesta drept Casa unde va trebui sa 

Mi se aduca jertfe. 

 

2 Cronici 7:15-16 

Ochii Mei vor fi deschisi de acum, si 

urechile Mele vor fi cu luare aminte 

la rugaciunea facuta in locul acesta. 

Acum, aleg si sfintesc Casa aceasta, 

pentru ca Numele Meu sa locuiasca 

in ea pe vecie, si voi avea 

intotdeauna ochii si inima Mea acolo. 

 

2 Cronici 9:7 

Ferice de oamenii tai, ferice de 

slujitorii tai, care sunt pururi inaintea 

ta si care aud intelepciunea ta! 

 

2 Cronici 9:23 

Toti imparatii pamantului cautau sa 

vada pe Solomon, ca sa auda 

intelepciunea pe care o pusese 

Dumnezeu in inima lui. 

 

2 Cronici 10:8 

a lasat sfatul pe care i-l dadeau 

batranii si a intrebat pe tinerii care 

crescusera cu el si care-l inconjurau. 

 

2 Cronici 10:15b 

asa randuise Dumnezeu, in vederea 

implinirii cuvantului pe care-l 

spusese Domnul  

 

2 Cronici 12:14 

El a facut lucruri rele, pentru ca nu 

si-a pus inima sa caute pe Domnul. 

 

2 Cronici 13:11a 

Noi aducem in fiecare dimineata si in 

fiecare seara arderi de tot Domnului, 

 

2 Cronici 13:18 

Copiii lui Israel au fost smeriti in 

vremea aceea, si copiii lui Iuda au 

castigat biruinta, pentru ca se 

sprijinisera pe Domnul Dumnezeul 

parintilor lor. 

 

2 Cronici 14:7c 

tara este inca a noastra, caci am 

cautat pe Domnul Dumnezeul nostru. 

L-am cautat, si El ne-a dat odihna 

din toate partile." Au zidit, dar, si au 

izbutit. 

 

2 Cronici 14:11 

Asa a chemat pe Domnul 

Dumnezeul lui si a zis: "Doamne, 

numai Tu poti veni in ajutor celui slab 

ca si celui tare: vino in ajutorul 

nostru, Doamne Dumnezeul nostru! 

Caci pe Tine ne sprijinim si in 

Numele Tau am venit impotriva 

acestei multimi. Doamne, Tu esti 

Dumnezeul nostru: sa nu iasa 

biruitor omul impotriva Ta!" 

 

2 Cronici 15:2b 

 Domnul este cu voi cand sunteti cu 

El; daca-L cautati, Il veti gasi; iar 

daca-L parasiti, si El va va parasi. 

 

2 Cronici 15:4 

Dar in mijlocul stramtorarii lor s-au 

intors la Domnul Dumnezeul lui 

Israel, L-au cautat si L-au gasit. 

 

2 Cronici 15:12 

Au facut legamant sa caute pe 

Domnul Dumnezeul parintilor lor din 

toata inima si din tot sufletul lor; 

 

 



2 Cronici 16:8b 

Domnul i-a dat in mainile tale, pentru 

ca te sprijinisesi pe El. 

 

2 Cronici 17:6 

 Inima lui s-a intarit din ce in ce in 

caile Domnului, si a indepartat din 

Iuda chiar si inaltimile si idolii. 

 

2 Cronici 17:9 

Ei au invatat pe oameni in Iuda, 

avand cu ei cartea Legii Domnului. 

Au strabatut toate cetatile lui Iuda si 

au invatat pe oameni in mijlocul 

poporului. 

 

2 Cronici 16b 

are se predase de bunavoie 

Domnului,  

 

2 Cronici 18:13 

"Viu este Domnul ca voi vesti ce va 

spune Dumnezeul meu." 

 

2 Cronici 19:7 

Acum, frica Domnului sa fie peste 

voi; vegheati asupra faptelor voastre, 

caci la Domnul Dumnezeul nostru nu 

este nicio nelegiuire, nici nu se are in 

vedere fata oamenilor, nici nu se 

primesc daruri. 

 

2 Cronici 19:9b 

 Voi sa lucrati in frica Domnului, cu 

credinta si curatie de inima. 

 

2 Cronici 19:11c 

Intariti-va si lucrati, si Domnul sa fie 

cu cel ce va face binele! 

 

2 Cronici 20:3 

 In spaima sa, Iosafat si-a indreptat 

fata sa caute pe Domnul si a vestit 

un post pentru tot Iuda. 

 

2 Cronici 20:4 

Iuda s-a adunat sa cheme pe 

Domnul si au venit din toate cetatile 

lui Iuda sa caute pe Domnul. 

 

2 Cronici 20:13-14a 

Tot Iuda statea in picioare inaintea 

Domnului, cu pruncii, nevestele si fiii 

lor. Atunci Duhul Domnului a venit in 

mijlocul adunarii 

 

2 Cronici 11:16b 

aveau pe inima sa caute pe Domnul 

Dumnezeul lui Israel 

 

2 Cronici 20:15b 

 Asa va vorbeste Domnul: "Nu va 

temeti si nu va inspaimantati 

dinaintea acestei mari multumi, caci 

nu voi veti lupta, ci Dumnezeu.” 

 

2 Cronici 20:19b 

s-au sculat si au laudat cu glas tare 

si puternic pe Domnul Dumnezeul lui 

Israel. 

 

2 Cronici 20:20c 

 Incredeti-va in Domnul Dumnezeul 

vostru, si veti fi intariti; incredeti-va in 

prorocii Lui, si veti izbuti. 

 

2 Cronici 20:21 

Apoi, in invoire cu poporul, a numit 

niste cantareti care, imbracati cu 

podoabe sfinte si mergand inaintea 

ostirii, laudau pe Domnul si ziceau: 

"Laudati pe Domnul, caci indurarea 

Lui tine in veac!" 

 

2 Cronici 20:27 

Toti oamenii din Iuda si din Ierusalim, 

in frunte cu Iosafat, au plecat veseli 

si s-au intors la Ierusalim, caci 

Domnul ii umpluse de bucurie, 

izbavindu-i de vrajmasii lor. 

 

2 Cronici 24:13 

. Lucratorii s-au apucat de lucru si au 

ispravit ce era de dres; au pus Casa 

lui Dumnezeu iarasi in stare buna si 

au intarit-o. 

 

2 Cronici 25:2 

El a facut ce este bine inaintea 

Domnului, dar cu o inima care nu era 

in totul data Lui. 

 

2 Cronici 25:8c 

Caci Dumnezeu are putere sa te 

ajute si sa te faca sa cazi. 

 

2 Cronici 25:9c 

Omul lui Dumnezeu a raspuns: 

"Domnul poate sa-ti dea mult mai 

mult decat atat." 

 

2 Cronici 26:5b 

 Si in timpul cand a cautat pe 

Domnul, Dumnezeu l-a facut sa 

propaseasca. 

 

2 Cronici 27:6 

Iotam a ajuns puternic, pentru ca si-a 

urmat necurmat caile inaintea 

Domnului Dumnezeului sau. 

2 Cronici 28:15b 

au imbracat cu prada pe toti cei ce 

erau goi, le-au dat haine si 

incaltaminte, le-au dat sa manance si 

sa bea, i-au uns, au incalecat pe 

magari pe toti cei osteniti si i-au adus 

la Ierihon, cetatea finicilor, la fratii lor. 

 

2 Cronici 29:11 

Acum, fiilor, nu mai stati nepasatori; 

caci voi ati fost alesi de Domnul ca 

sa stati in slujba inaintea Lui, sa fiti 

slujitorii Lui si sa-I aduceti tamaie. 

 

2 Cronici 29:36 

Ezechia si tot poporul s-au bucurat 

ca Dumnezeu facuse pe popor cu 

voie buna, caci lucrul s-a facut pe 

neasteptate. 

 

2 Samuel 11:27c 

Fapta lui David n-a placut Domnului. 

 

2 Cronici 30:12 

mana lui Dumnezeu a lucrat si le-a 

dat o singura inima, ca sa-i faca sa 

implineasca porunca imparatului si a 

capeteniilor, dupa cuvantul 

Domnului. 

 

2 Cronici 30:27 

Preotii si levitii s-au sculat si au 

binecuvantat poporul. Glasul lor a 

fost auzit, si rugaciunea lor a ajuns 

pana la ceruri, pana la locuinta 

sfanta a Domnului. 

 

2 Cronici 31:10 

 "De cand au inceput sa se aduca 

darurile in Casa Domnului, noi am 

mancat, ne-am saturat si a mai 

ramas mult, caci Domnul a 

binecuvantat pe poporul Sau. Si iata 

ce mare gramada a mai ramas." 

 

2 Cronici 31:20-21 

Iata ce a facut Ezechia in tot Iuda. El 

a facut ce este bine, ce este drept, 

ce este adevarat, inaintea Domnului 

Dumnezeului sau. A lucrat cu toata 

inima si a izbutit in tot ce a facut 

pentru Casa lui Dumnezeu, pentru 

Lege si pentru porunci, ca sa caute 

pe Dumnezeul sau. 

 

2 Cronici 32:20b 

au inceput sa se roage pentru lucrul 

acesta si au strigat catre cer. 

 

 



2 Cronici 32:24b 

El a facut o rugaciune Domnului. 

Domnul i-a vorbit si i-a dat un semn. 

 

2 Cronici 33:12-13 

Cand a fost la stramtorare, s-a rugat 

Domnului Dumnezeului lui si s-a 

smerit adanc inaintea Dumnezeului 

parintilor sai. I-a facut rugaciuni; si 

Domnul, lasandu-Se induplecat, i-a 

ascultat cererile si l-a adus inapoi la 

Ierusalim in imparatia lui. Si Manase 

a cunoscut ca Domnul este 

Dumnezeu. 

 

2 Cronici 34:2 

 El a facut ce este bine inaintea 

Domnului si a umblat in caile tatalui 

sau David: nu s-a abatut de la ele 

nici la dreapta, nici la stanga. 

 

2 Cronici 34:12a 

 Oamenii acestia au lucrat cinstit in 

lucrul lor. 

 

2 Cronici 34:27 

“Pentru ca ti s-a induiosat inima, 

pentru ca te-ai smerit inaintea lui 

Dumnezeu, cand ai auzit cuvintele 

rostite de El impotriva acestui loc si 

impotriva locuitorilor lui, pentru ca te-

ai smerit inaintea Mea, pentru ca ti-ai 

sfasiat hainele si ai plans inaintea 

Mea, si Eu am auzit - zice 

Domnul. Iata, te voi strange langa 

parintii tai, vei fi adaugat in pace in 

mormantul tau si nu vei vedea cu 

ochii tai toate nenorocirile pe care le 

voi trimite peste locul acesta si peste 

locuitorii lui." 

 

2 Cronici 36:23c 

 Cine dintre voi este din poporul Lui? 

Domnul Dumnezeul lui sa fie cu el si 

sa plece! 

 

1 Cronici 4:10 

Iaebet a chemat pe Dumnezeul lui 

Israel si a zis: "Daca ma vei 

binecuvanta si-mi vei intinde 

hotarele, daca mana Ta va fi cu mine 

si daca ma vei feri de nenorocire, 

asa incat sa nu fiu in suferinta!…" Si 

Dumnezeu i-a dat ce ceruse. 

 

1 Cronici 5:20b 

Caci, in timpul luptei, strigasera catre 

Dumnezeu, care i-a ascultat, pentru 

ca se increzusera in El. 

 

1 Cronici 11:9 

David ajungea din ce in ce mai mare, 

si Domnul ostirilor era cu el. 

 

1 Cronici 11:22 

om de pret si vestit prin ispravile lui.  

 

1 Cronici 12:17b 

Daca veniti la mine cu ganduri bune, 

ca sa ma ajutati, inima mea se va uni 

cu voi; 

 

1 Cronici 12:22 

Si din zi in zi veneau oameni la 

David sa-l ajute, pana ce a avut o 

tabara mare, ca o tabara a lui 

Dumnezeu. 

 

1 Cronici 12:32b 

care se pricepeau in intelegerea 

vremurilor si stiau ce trebuia sa faca 

Israel. 

 

1 Cronici 14:10a 

 David a intrebat pe Dumnezeu  

 

1 Cronici 14:2 

David a cunoscut ca Domnul il 

intarea ca imparat al lui Israel si ca 

imparatia lui s-a inaltat foarte mult, 

din pricina poporului Sau, Israel. 

 

1 Cronici 14:15 

Cand vei auzi un vuiet de pasi in 

varfurile duzilor, atunci sa iesi la 

lupta, caci Dumnezeu merge inaintea 

ta, ca sa bata oastea filistenilor. 

 

1 Cronici 14:17 

 Faima lui David s-a raspandit in 

toata tara, si Domnul l-a facut de 

temut pentru toate neamurile. 

 

1 Cronici 16:8 

Laudati pe Domnul, chemati Numele 

Lui: faceti cunoscut printre popoare 

faptele Lui inalte! 

 

1 Cronici 16:9 

Cantati, cantati in cinstea Lui! Vorbiti 

despre toate minunile Lui! 

 

1 Cronici 16:10 

 Faliti-va cu Numele Lui cel sfant! Sa 

se bucure inima celor ce cauta pe 

Domnul! 

 

1 Cronici 16:11 

Cautati pe Domnul si sprijinul Lui, 

cautati necurmat fata Lui! 

1 Cronici 16:12-13 

Aduceti-va aminte de minunile pe 

care le-a facut, de minunile Lui si de 

judecatile rostite de gura Lui, voi, 

samanta lui Israel, robul Sau, copiii 

lui Iacov, alesii Lui! 

 

1 Cronici 16:14 

Domnul este Dumnezeul nostru; 

judecatile Lui se implinesc pe tot 

pamantul. 

 

1 Cronici 16:23-24 

Cantati Domnului, toti locuitorii 

pamantului! Vestiti din zi in zi 

mantuirea Lui; povestiti printre 

neamuri slava Lui, printre toate 

popoarele, minunile Lui! 

 

1 Cronici 16:28 

Familii de popoare, dati Domnului, 

dati Domnului slava si cinste! 

 

1 Cronici 28:10 

“Intareste-te si lucreaza." 

 

1 Cronici 16:31b 

Sa se spuna printre neamuri ca 

Domnul imparateste! 

 

1 Cronici 16:37b 

ca sa slujeasca necurmat inaintea 

chivotului, implinindu-si datoria zi de 

zi. 

 

1 Cronici 16:43 

Tot poporul s-a dus fiecare la casa 

lui, si David s-a intors sa-si 

binecuvanteze casa. 

 

1 Cronici 17:7-8 

Te-am luat de la pasune, dinapoia 

oilor, ca sa fii capetenia poporului 

Meu, Israel; am fost cu tine 

pretutindeni pe unde ai mers, am 

nimicit pe toti vrajmasii tai dinaintea 

ta si ti-am facut nume ca numele 

celor mari de pe pamant: 

 

1 Cronici 17:16b 

Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, 

si ce este casa mea, de m-ai facut sa 

ajung unde sunt? 

 

1 Cronici 17:20 

Doamne! Nimeni nu este ca Tine si 

nu este alt Dumnezeu afara de Tine, 

dupa tot ce am auzit cu urechile 

noastre. 

 



1 Cronici 17:17 

Tu vorbesti si de casa robului Tau 

pentru vremurile viitoare. Si 

binevoiesti sa-Ti indrepti privirile 

asupra mea in felul oamenilor, Tu 

care esti inaltat, Doamne 

Dumnezeule! 

 

1 Cronici 17:26 

Acum, Doamne, Tu esti adevaratul 

Dumnezeu si Tu ai vestit harul 

acesta robului Tau. 

 

1 Cronici 17:27 

Binecuvanta, dar, casa robului Tau, 

ca sa ramana pe vecie inaintea Ta! 

Caci ce binecuvantezi Tu, Doamne, 

este binecuvantat pentru vesnicie! 

 

1 Cronici 18:6c 

 Domnul ocrotea pe David oriunde 

mergea. 

 

1 Cronici 18:13b 

Domnul ocrotea pe David pe oriunde 

mergea. 

 

1 Cronici 19:13 

 Fii tare si sa ne imbarbatam pentru 

poporul nostru si pentru cetatile 

Dumnezeului nostru, si Domnul sa 

faca ce va crede! 

 

1 Cronici 21:13 

"Sunt intr-o mare stramtorare! Sa 

cad in mainile Domnului, caci 

indurarile Lui sunt nemarginite; dar 

sa nu cad in mainile oamenilor!" 

 

1 Cronici 21:24b 

caci nu voi da Domnului ce este al 

tau si nu voi aduce o ardere de tot 

care sa nu ma coste nimic. 

 

1 Cronici 21:26 

 David a zidit acolo un altar Domnului 

si a adus arderi de tot si jertfe de 

multumire. A chemat pe Domnul, si 

Domnul i-a raspuns prin foc, care s-a 

coborat din cer pe altarul arderii de 

tot. 

 

1 Cronici 22:1 

 "Aici sa fie Casa Domnului 

Dumnezeu si aici sa fie altarul 

arderilor de tot pentru Israel." 

 

1 Cronici 26:8b 

erau oameni plini de vlaga si de 

putere pentru slujba, 

1 Cronici 22:12 

 Numai sa-ti dea Domnul 

intelepciune si pricepere si sa te faca 

sa domnesti peste Israel in pazirea 

Legii Domnului Dumnezeului tau! 

 

1 Cronici 22:13 

Atunci vei propasi, daca vei cauta sa 

implinesti legile si poruncile pe care 

le-a dat lui Moise, Domnul pentru 

Israel. Intareste-te si imbarbateaza-

te, nu te teme si nu te inspaimanta. 

 

1 Cronici 22:16 

Scoala-te, dar, si lucreaza, si 

Domnul sa fie cu tine. 

 

1 Cronici 22:19a 

 Puneti-va acum inima si sufletul sa 

caute pe Domnul Dumnezeul vostru;  

 

1 Cronici 225:5b 

sa descopere cuvintele lui 

Dumnezeu si sa inalte puterea Lui; 

 

1 Cronici 27:32 

 Ionatan, unchiul lui David, era 

sfetnic, om cu minte si invatat; 

 

1 Cronici 28:9 

cunoaste pe Dumnezeul tatalui tau si 

slujeste-I cu toata inima si cu un 

suflet binevoitor; caci Domnul 

cerceteaza toate inimile si patrunde 

toate inchipuirile si toate gandurile. 

Daca-L vei cauta, Se va lasa gasit de 

tine; dar daca-L vei parasi, te va 

lepada si El pe vecie. 

 

1 Cronici 28:19 

"toate lucrarile izvodului acestuia mi 

le-a facut cunoscut Domnul, 

insemnandu-le in scris cu mana Lui." 

 

1 Cronici 28:21b 

iata ca ai langa tine, pentru toata 

lucrarea, toti oamenii binevoitori si 

indemanatici in tot felul de lucrari si 

capeteniile, si tot poporul, supusi la 

toate poruncile tale. 

 

1 Cronici 29:10a 

David a binecuvantat pe Domnul in 

fata intregii adunari. 

 

2 Imparati 3:11b 

"Nu este aici niciun proroc al 

Domnului, prin care sa putem intreba 

pe Domnul?" 

 

1 Cronici 29:12 

De la Tine vine bogatia si slava, Tu 

stapanesti peste tot, in mana Ta este 

taria si puterea, si mana Ta poate sa 

mareasca si sa intareasca toate 

lucrurile. 

 

1 Cronici 29:14 

Caci ce sunt eu si ce este poporul 

meu, ca sa putem sa-Ti aducem 

daruri de bunavoie? Totul vine de la 

Tine si din mana Ta primim ce-Ti 

aducem. 

 

1 Cronici 29:15 

 Inaintea Ta noi suntem niste straini 

si locuitori, ca toti parintii nostri. 

Zilele noastre pe pamant sunt ca 

umbra si fara nicio nadejde. 

 

1 Cronici 29:17 

Stiu, Dumnezeule, ca Tu cercetezi 

inima si ca iubesti curatia de inima; 

de aceea Ti-am adus toate aceste 

daruri de bunavoie in curatia inimii 

mele si am vazut acum cu bucurie pe 

poporul Tau care se afla aici, 

aducandu-Ti de bunavoie darurile lui. 

 

2 Imparati 2:8 

Atunci Ilie si-a luat mantaua, a facut-

o sul si a lovit cu ea apele, care s-au 

despartit intr-o parte si intr-alta, si au 

trecut amandoi pe uscat. 

 

2 Imparati 2:9 

"Cere ce vrei sa-ti fac, inainte ca sa 

fiu rapit de la tine." Elisei a raspuns: 

"Te rog sa vina peste mine o indoita 

masura din duhul tau!" 

 

2 Imparati 3:12a 

"Cuvantul Domnului este cu el."  

 

2 Imparati 4:10 

Sa facem o mica odaie sus, cu 

ziduri, si sa punem in ea un pat 

pentru el, o masa, un scaun si un 

sfesnic, ca sa stea acolo cand va 

veni la noi. 

 

2 Imparati 4:43b 

"Da oamenilor sa manance; caci asa 

vorbeste Domnul: "Vor manca si va 

mai ramane." 

 

2 Imparati 6:16 

"Nu te teme, caci mai multi sunt cei 

cu noi decat cei cu ei." 

 



2 Imparati 6:17b 

"Doamne, deschide-i ochii sa vada." 

 

2 Imparati 6:20a 

"Doamne, deschide ochii oamenilor 

acestora sa vada!" 

 

2 Imparati 10:16 

"Vino cu mine si vei vedea ravna 

mea pentru Domnul."  

 

2 Imparati 12:15 

Nu se cerea socoteala oamenilor in 

mainile carora dadeau argintul ca sa-

l imparta lucratorilor, caci lucrau 

cinstit. 

 

2 Imparati 13:4 

Ioahaz s-a rugat Domnului. Domnul 

l-a ascultat, caci a vazut apasarea 

sub care tinea imparatul Siriei pe 

Israel, 

 

2 Imparati 13:17b 

Aceasta este o sageata de izbavire 

din partea Domnului, o sageata de 

izbavire impotriva sirienilor 

 

2 Imparati 17:7 

Lucrul acesta s-a intamplat pentru ca 

copiii lui Israel au pacatuit impotriva 

Domnului Dumnezeului lor care-i 

scosese din tara Egiptului, de sub 

mana lui faraon, imparatul Egiptului, 

si pentru ca s-au inchinat la alti 

dumnezei. 

 

2 Imparati 17:8 

Au urmat obiceiurile neamurilor pe 

care Domnul le izgonise dinaintea 

copiilor lui Israel si obiceiurile 

randuite de imparatii lui Israel. 

 

2 Imparati 17:28b 

a venit de s-a asezat la Betel si le-a 

invatat cum sa se teama de Domnul. 

 

2 Imparati 17:39 

Ci sa va temeti de Domnul 

Dumnezeul vostru; si El va va izbavi 

din mana tuturor vrajmasilor vostri. 

 

2 Imparati 18:5 

El si-a pus increderea in Domnul 

Dumnezeul lui Israel 

 

2 Imparati 18:7a 

Si Domnul a fost cu Ezechia, care a 

izbutit in tot ce a facut.  

 

2 Imparati 19:6b 

Nu te speria de cuvintele pe care le-

ai auzit si prin care M-au batjocorit 

slujitorii imparatului Asiriei. 

 

2 Imparati 19:14 

 Ezechia a luat scrisoarea din mana 

solilor si a citit-o. Apoi s-a suit la 

Casa Domnului si a intins-o inaintea 

Domnului, 

 

2 Imparati 19:16a 

Doamne, pleaca-Ti urechea si 

asculta! Doamne, deschide-Ti ochii 

si priveste. 

 

2 Imparati 19:19 

Acum, Doamne Dumnezeul nostru, 

izbaveste-ne din mana lui Sanherib, 

ca sa stie toate imparatiile 

pamantului ca numai Tu esti 

Dumnezeu, Doamne! 

 

2 Imparati 19:20b 

Am auzit rugaciunea pe care Mi-ai 

facut-o. 

 

2 Imparati 19:25 

N-ai auzit ca Eu de mult am pregatit 

aceste lucruri si ca le-am hotarat din 

vremurile vechi? Acum insa am 

ingaduit sa se implineasca.. 

 

2 Imparati 19:34 

Caci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca 

s-o mantuiesc, din pricina Mea si din 

pricina robului Meu David. 

 

2 Imparati 20:2-3 

Ezechia s-a intors cu fata la perete si 

a facut Domnului urmatoarea 

rugaciune: "Doamne, adu-Ti aminte 

ca am umblat inaintea fetei Tale cu 

credinciosie si curatie de inima si am 

facut ce este bine inaintea Ta!" Si 

Ezechia a varsat multe lacrimi. 

 

2 Imparati 20:5b 

Ti-am auzit rugaciunea si ti-am vazut 

lacrimile. Iata ca te voi face sanatos; 

a treia zi, te vei sui la Casa 

Domnului. 

 

2 Imparati 22:2 

El a facut ce este bine inaintea 

Domnului si a umblat in toata calea 

tatalui sau David; nu s-a abatut de la 

ea nici la dreapta, nici la stanga. 

 

 

2 Imparati 22:7 

Dar sa nu li se ceara socoteala de 

argintul dat in mainile lor, caci ei 

lucreaza cinstit. 

 

2 Imparati 22:19-20 

"Pentru ca ti s-a miscat inima, pentru 

ca te-ai smerit inaintea Domnului 

cand ai auzit ce am spus impotriva 

acestui loc si impotriva locuitorilor lui, 

care vor ajunge de spaima si de 

blestem, si pentru ca ti-ai sfasiat 

hainele si ai plans inaintea Mea, si 

Eu am auzit - zice Domnul. - 

De aceea, iata, te voi adauga la 

parintii tai, vei fi adaugat in pace in 

mormantul tau si nu-ti vor vedea 

ochii toate nenorocirile pe care le voi 

aduce asupra locului acestuia." 

 

2 Imparati 25:28a 

 i-a vorbit cu bunatate 

 

1 Imparati 1:29b 

Viu este Domnul, care m-a izbavit 

din toate necazurile, 

 

1 Imparati 2:2-3 

"Eu plec pe calea pe care merge 

toata lumea. Intareste-te si fii om! 

Pazeste poruncile Domnului 

Dumnezeului tau umbland in caile 

Lui si pazind legile Lui, poruncile Lui, 

hotararile Lui si invataturile Lui, dupa 

cum este scris in Legea lui Moise, ca 

sa izbutesti in tot ce vei face si ori 

incotro te vei intoarce.” 

 

1 Imparati 3:6b 

umbla inaintea Ta in credinciosie, in 

dreptate si in curatie de inima fata de 

Tine; i-ai pastrat aceasta mare 

bunavointa  

 

1 Imparati 3:7b 

si eu nu sunt decat un tanar, nu sunt 

incercat. 

 

1 Imparati 3:9 

 Da, dar, robului Tau o inima 

priceputa, ca sa judece pe poporul 

Tau, sa deosebeasca binele de rau! 

Caci cine ar putea sa judece pe 

poporul Tau, pe poporul acesta asa 

de mare la numar!?" 

 

1 Imparati 3:28b 

caci au vazut ca intelepciunea lui 

Dumnezeu era in el, povatuindu-l in 

judecatile lui. 



1 Imparati 5:12a 

Domnul a dat intelepciune lui 

Solomon, cum ii fagaduise.  

 

1 Imparati 7:14b 

Hiram era plin de intelepciune, de 

pricepere si de stiinta in savarsirea 

oricarei lucrari de arama. El a venit la 

imparatul Solomon si i-a facut toate 

lucrarile. 

 

1 Imparati 8:28 

Totusi, Doamne Dumnezeul meu, ia 

aminte la rugaciunea robului Tau si 

la cererea lui, asculta strigatul si 

rugaciunea pe care Ti-o face astazi 

robul Tau. 

 

1 Imparati 20:22b 

Du-te, intareste-te, cerceteaza si vezi 

ce ai de facut;  

 

1 Imparati 8:29 

Ochii Tai sa fie zi si noapte deschisi 

asupra Casei acesteia, asupra 

locului despre care ai zis: "Acolo va fi 

Numele Meu!" Asculta rugaciunea pe 

care Ti-o face robul Tau in locul 

acesta. 

 

1 Imparati 8:57-58 

Domnul Dumnezeul nostru sa fie cu 

noi, cum a fost cu parintii nostri; sa 

nu ne paraseasca si sa nu ne lase, 

ci sa ne plece inimile spre El, ca sa 

umblam in toate caile Lui si sa pazim 

poruncile Lui, legile Lui si randuielile 

Lui, pe care le-a poruncit parintilor 

nostri! 

 

1 Imparati 8:61 

 Inima voastra sa fie in totul a 

Domnului Dumnezeului nostru, cum 

este astazi, ca sa urmati legile Lui si 

sa paziti poruncile Lui. 

 

1 Imparati 10:24b 

sa auda intelepciunea pe care o 

pusese Dumnezeu in inima lui. 

 

1 Imparati 17:5a 

El a plecat si a facut dupa cuvantul 

Domnului. 

 

1 Imparati 17:14b 

"Faina din oala nu va scadea, si 

untdelemnul din ulcior nu se va 

imputina pana in ziua cand va da 

Domnul ploaie pe fata pamantului." 

 

1 Imparati 17:24 

"Cunosc acum ca esti un om al lui 

Dumnezeu, si cuvantul Domnului in 

gura ta este adevar!" 

 

1 Imparati 18:12c 

Si totusi robul tau se teme de 

Domnul din tineretea lui. 

 

1 Imparati 18:21 

"Pana cand vreti sa schiopatati de 

amandoua picioarele? Daca Domnul 

este Dumnezeu, mergeti dupa El; iar 

daca este Baal, mergeti dupa Baal!" 

 

1 Imparati 18:24 

si eu voi chema Numele Domnului. 

Dumnezeul care va raspunde prin 

foc, acela sa fie adevaratul 

Dumnezeu. 

 

1 Imparati 18:30 

Ilie a dres altarul Domnului care 

fusese sfaramat. 

 

1 Imparati 18:36 

Fa sa se stie astazi ca Tu esti 

Dumnezeu in Israel, ca eu sunt 

slujitorul Tau si ca toate aceste 

lucruri le-am facut dupa porunca Ta. 

 

1 Imparati 18:37 

Asculta-ma, Doamne, asculta-ma, 

pentru ca sa cunoasca poporul 

acesta ca Tu, Doamne, esti 

adevaratul Dumnezeu, si sa le intorci 

astfel inima spre bine! 

 

1 Imparati 18:39 

 Cand a vazut tot poporul lucrul 

acesta, au cazut cu fata la pamant si 

au zis: "Domnul este adevaratul 

Dumnezeu! Domnul este adevaratul 

Dumnezeu!" 

 

1 Imparati 19:9 

lie a intrat intr-o pestera si a ramas in 

ea peste noapte. Si cuvantul 

Domnului i-a vorbit astfel: "Ce faci tu 

aici, Ilie?" 

 

1 Imparati 19:10 

"Am fost plin de ravna pentru 

Domnul Dumnezeul ostirilor; caci 

copiii lui Israel au parasit legamantul 

Tau, au sfaramat altarele Tale si au 

ucis cu sabia pe prorocii Tai; am 

ramas numai eu singur, si cauta sa-

mi ia viata!" 

 

1 Imparati 19:13b 

Si un glas i-a vorbit, zicand: "Ce faci 

tu aici, Ilie?" 

 

1 Imparati 20:23b 

Dumnezeul lor este un Dumnezeu al 

muntilor; de aceea au fost mai tari 

decat noi.  

 

1 Imparati 20:28b 

"Domnul este un Dumnezeu al 

muntilor, si nu un Dumnezeu al 

vailor", voi da toata aceasta mare 

multime in mainile tale, si veti sti ca 

Eu sunt Domnul." 

 

1 Imparati 21:27b 

si-a pus un sac pe trup si a postit: se 

culca cu sacul acesta si mergea 

incet. 

 

1 Imparati 21:29 

Pentru ca s-a smerit inaintea Mea, 

nu voi aduce nenorocirea in timpul 

vietii lui; 

 

2 Samuel 1:26b 

Tu erai placerea mea; dragostea ta 

pentru mine era minunata.. 

 

2 Samuel 3:39 

Eu sunt inca slab, macar ca am 

primit ungerea imparateasca; si 

oamenii acestia, fiii Teruiei, sunt prea 

puternici pentru mine. 

 

2 Samuel 4:9b 

Viu este Domnul care m-a izbavit din 

orice primejdie, 

 

2 Samuel 5:2b 

tu povatuiai si strangeai pe Israel. 

Domnul ti-a zis: "Tu vei paste pe 

poporul Meu, Israel, si vei fi 

capetenia lui Israel." 

 

2 Samuel 5:10 

David ajungea tot mai mare, si 

Domnul Dumnezeul ostirilor era cu 

el. 

 

2 Samuel 5:24 

Cand vei auzi un vuiet de pasi in 

varfurile duzilor, atunci sa te 

grabesti, caci Domnul merge inaintea 

ta ca sa bata ostirea filistenilor. 

 

2 Samuel 6:11b 

Domnul a binecuvantat pe Obed-

Edom si toata casa lui. 



2 Samuel 6:18b 

a binecuvantat poporul in Numele 

Domnului ostirilor. 

 

2 Samuel 6:20a 

David s-a intors sa-si binecuvanteze 

casa.  

 

2 Samuel 6:22 

Vreau sa ma arat si mai de nimic 

decat de data asta si sa ma injosesc 

in ochii mei;  

 

2 Samuel 7:3b 

"Du-te si fa tot ce ai in inima, caci 

Domnul este cu tine." 

 

2 Samuel 7:15a 

 dar harul Meu nu se va departa de 

la el 

 

2 Samuel 7:9 

am fost cu tine pretutindeni pe unde 

ai mers, am nimicit pe toti vrajmasii 

tai dinaintea ta si ti-am facut numele 

mare ca numele celor mari de pe 

pamant; 

 

2 Samuel 7:18b-19 

Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, 

si ce este casa mea, de m-ai facut sa 

ajung unde sunt? Si inca atat este 

putin inaintea Ta, Doamne 

Dumnezeule! Tu vorbesti despre 

casa robului Tau si in viitor. Si 

binevoiesti sa inveti pe un om cu 

privire la aceste lucruri, Doamne 

Dumnezeule! 

 

2 Samuel 7:20 

Ce Ti-ar putea spune David mai 

mult? Tu cunosti pe robul Tau, 

Doamne Dumnezeule! 

 

2 Samuel 7:21 

Dupa cuvantul Tau si dupa inima Ta, 

Tu ai facut toate aceste lucruri mari, 

ca sa le descoperi robului Tau! 

 

2 Samuel 7:27 

Caci Tu insuti, Doamne al ostirilor, 

Dumnezeul lui Israel, Te-ai 

descoperit robului Tau, zicand: "Eu iti 

voi intemeia o casa!" De aceea a 

indraznit robul Tau sa-Ti faca 

aceasta rugaciune. 

 

2 Samuel 9:3b 

sa ma port cu el cu o bunatate ca 

bunatatea lui Dumnezeu 

2 Samuel 7:29 

Binecuvanta, dar, casa robului Tau, 

ca sa dainuiasca pe vecie inaintea 

Ta! Caci Tu, Doamne Dumnezeule, 

ai vorbit, si, prin binecuvantarea Ta, 

casa robului Tau va fi binecuvantata 

pe vecie. 

 

2 Samuel 8:6c 

Domnul ocrotea pe David oriunde se 

ducea. 

 

2 Samuel 8:14c 

Domnul ocrotea pe David 

pretutindeni pe unde mergea. 

 

2 Samuel 8:15 

David a imparatit peste Israel si 

facea judecata si dreptate la tot 

poporul lui. 

 

2 Samuel 10:12 

 Fii tare, si sa ne aratam plini de 

barbatie pentru poporul nostru si 

pentru cetatile Dumnezeului nostru; 

si Domnul sa faca ce va crede!" 

 

2 Samuel 12:9a 

 Pentru ce, dar, ai dispretuit tu 

cuvantul Domnului, facand ce este 

rau inaintea Lui? 

 

2 Samuel 12:12 

Caci ai lucrat pe ascuns; Eu insa voi 

face lucrul acesta in fata intregului 

Israel si in fata soarelui. 

 

2 Samuel 12:22 

"Cand traia copilul, posteam si 

plangeam, caci ziceam: "Cine stie 

daca nu Se va indura Domnul de 

mine si daca nu va trai copilul?" 

 

2 Samuel 14:17b 

 Caci domnul meu, imparatul, este ca 

un inger al lui Dumnezeu, gata sa 

auda binele si raul. Si Domnul 

Dumnezeul tau sa fie cu tine. 

 

2 Samuel 15:20b 

Domnul sa Se poarte cu tine cu 

bunatate si credinciosie! 

 

2 Samuel 16:12 

Poate ca Domnul Se va uita la 

necazul meu si-mi va face bine in 

locul blestemelor de azi. 

 

 

 

2 Samuel 16:23b 

avea tot atata putere ca si cand ar fi 

intrebat chiar pe Dumnezeu. 

 

2 Samuel 18:5b 

Pentru dragostea pe care o aveti fata 

de mine, purtati-va bland.. 

 

2 Samuel 18:27b 

"Este un om de bine si aduce vesti 

bune." 

 

2 Samuel 20:22a 

Si femeia s-a dus si a induplecat pe 

tot poporul cu intelepciunea ei;  

 

2 Samuel 22:19 

Ei ma prinsesera in ziua stramtorarii 

mele, dar Domnul a fost sprijinitorul 

meu 

 

2 Samuel 23:12b 

 Si Domnul a dat o mare izbavire. 

 

2 Samuel 22:26-27 

Cu cel bun Tu esti bun, cu omul 

drept Te porti dupa dreptate, 

cu cel curat esti curat, cu cel 

indaratnic Te porti dupa indaratnicia 

lui. 

 

2 Samuel 22:28 

Tu mantuiesti pe poporul care se 

smereste, si cu privirea Ta cobori pe 

cei mandri. 

 

2 Samuel 22:30 

Cu Tine ma napustesc asupra unei 

osti inarmate, cu Dumnezeul meu 

sar peste zid. 

 

2 Samuel 22:34 

El imi face picioarele ca ale 

cerboaicelor si El ma asaza pe 

locurile mele cele inalte. 

 

2 Samuel 22:36 

Tu imi dai scutul mantuirii Tale, si 

ajung mare prin bunatatea Ta. 

 

2 Samuel 22:37 

Largesti drumul sub pasii mei, si 

picioarele mele nu se clatina. 

 

2 Samuel 22:40 

Tu ma incingi cu putere pentru lupta, 

rapui sub mine pe potrivnicii mei. 

 

 

 



2 Samuel 22:44 

 Ma scapi din neintelegerile poporului 

meu; ma pastrezi drept capetenie a 

neamurilor; un popor pe care nu-l 

cunosteam imi este supus. 

 

2 Samuel 22:47-49 

Traiasca Domnul si binecuvantata sa 

fie Stanca mea! Inaltat sa fie 

Dumnezeu, Stanca mantuirii mele, 

Dumnezeu, care este Razbunatorul 

meu, care-mi supune popoarele 

si care ma face sa scap de vrajmasii 

mei! Tu ma inalti mai presus de 

potrivnicii mei, ma izbavesti de omul 

asupritor. 

 

2 Samuel 22:50 

De aceea Te voi lauda printre 

neamuri, Doamne! Si voi canta spre 

slava Numelui Tau. 

 

2 Samuel 22:51 

El da mari izbaviri imparatului Sau si 

arata mila unsului Sau: lui David si 

semintei lui, pentru totdeauna. 

 

2 Samuel 23:2 

Duhul Domnului vorbeste prin mine, 

si cuvantul Lui este pe limba mea. 

 

2 Samuel 23:3-4 

Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stanca 

lui Israel mi-a zis: "Cel ce 

imparateste intre oameni cu 

dreptate, cel ce imparateste in frica 

de Dumnezeu este ca lumina 

diminetii cand rasare soarele in 

dimineata fara nori; ca razele 

soarelui dupa ploaie, care fac sa 

incolteasca din pamant verdeata. 

 

2 Samuel 23:5 

 Macar ca nu este asa casa mea 

inaintea lui Dumnezeu, totusi El a 

facut cu mine un legamant vesnic, 

bine intarit in toate privintele si tare. 

Nu va face El oare sa rasara din el 

tot ce este spre mantuirea si bucuria 

mea? 

 

2 Samuel 23:10b 

Domnul a dat o mare izbavire in ziua 

aceea. 

 

1 Samuel 1:15b 

eu sunt o femeie care sufera in inima 

ei ..imi varsam sufletul inaintea 

Domnului. 

 

2 Samuel 24:14 

"Sunt intr-o mare stramtorare! Of! 

mai bine sa cadem in mainile 

Domnului, caci indurarile Lui sunt 

nemarginite; dar sa nu cad in mainile 

oamenilor!" 

 

2 Samuel 24:24b 

"Nu! Vreau s-o cumpar de la tine pe 

pret de argint si nu voi aduce 

Domnului Dumnezeului meu arderi 

de tot, care sa nu ma coste nimic." 

 

2 Samuel 24:25a 

David a zidit acolo un altar Domnului 

si a adus arderi de tot si jertfe de 

multumire.  

 

1 Samuel 1:8 

Elcana, barbatul ei, ii zicea: "Ano, 

pentru ce plangi si nu mananci? 

Pentru ce ti-este intristata inima? 

Oare nu pretuiesc eu pentru tine mai 

mult decat zece fii?" 

 

1 Samuel 1:10 

Si Ana se ruga Domnului cu sufletul 

amarat si plangea. 

 

1 Samuel 1:11 

"Doamne Dumnezeul ostirilor! Daca 

vei binevoi sa cauti spre intristarea 

roabei Tale, daca-Ti vei aduce 

aminte de mine si nu vei uita pe 

roaba Ta si daca vei da roabei Tale 

un copil de parte barbateasca, il voi 

inchina Domnului pentru toate zilele 

vietii lui..” 

 

1 Samuel 1:13a 

Ana vorbea in inima ei si numai 

buzele si le misca, dar nu i se auzea 

glasul.  

 

1 Samuel 1:17 

"Du-te in pace, si Dumnezeul lui 

Israel sa asculte rugaciunea pe care 

I-ai facut-o!" 

 

1 Samuel 1:26-27 

Domnul meu, iarta-ma! Cat este de 

adevarat ca sufletul tau traieste, 

domnul meu, atat este de adevarat 

ca eu sunt femeia aceea care 

stateam aici langa tine si ma rugam 

Domnului. Pentru copilul acesta ma 

rugam, si Domnul a ascultat 

rugaciunea pe care I-o faceam. 

 

 

1 Samuel 1:28 

De aceea vreau sa-l dau Domnului: 

toata viata lui sa fie dat Domnului." Si 

s-au inchinat acolo inaintea 

Domnului. 

 

1 Samuel 2:1 

Mi se bucura inima in Domnul, 

puterea mea a fost inaltata de 

Domnul; mi s-a deschis larg gura 

impotriva vrajmasilor mei, caci ma 

bucur de ajutorul Tau. 

 

1 Samuel 2:2-3 

Nimeni nu este sfant ca Domnul; nu 

este alt Dumnezeu decat Tine; nu 

este stanca asa ca Dumnezeul 

nostru. Nu mai vorbiti cu atata 

ingamfare, sa nu va mai iasa din 

gura cuvinte de mandrie; caci 

Domnul este un Dumnezeu care stie 

totul, si toate faptele sunt cantarite 

de El. 

 

1 Samuel 1:19c 

Domnul Si-a adus aminte de ea. 

 

1 Samuel 2:4 

Arcul celor puternici s-a sfaramat, si 

cei slabi sunt incinsi cu putere. 

 

1 Samuel 2:5 

Cei ce erau satui se inchiriaza pentru 

paine, si cei ce erau flamanzi se 

odihnesc; chiar cea stearpa naste de 

sapte ori, si cea care avea multi copii 

sta lancezita. 

 

1 Samuel 2:6 

Domnul omoara si invie, El coboara 

in Locuinta mortilor si El scoate de 

acolo. 

 

1 Samuel 2:7-8 

Domnul saraceste si El imbogateste, 

El smereste si El inalta, El ridica din 

pulbere pe cel sarac, ridica din gunoi 

pe cel lipsit. Ca sa-i puna sa sada 

alaturi cu cei mari. Si le da de 

mostenire un scaun de domnie 

imbracat cu slava; caci ai Domnului 

sunt stalpii pamantului si pe ei a 

asezat El lumea. 

 

1 Samuel 2:9 

El va pazi pasii preaiubitilor Lui, dar 

cei rai vor fi nimiciti in intuneric; caci 

omul nu va birui prin putere. 

 

 



1 Samuel 2:10 

Vrajmasii Domnului vor tremura, din 

inaltimea cerului El Isi va arunca 

tunetul asupra lor; Domnul va judeca 

marginile pamantului. El va da 

Imparatului Sau putere si El va inalta 

taria Unsului Lui. 

 

1 Samuel 2:26 

 Tanarul Samuel crestea mereu si 

era placut Domnului si oamenilor. 

 

1 Samuel 2:30c 

Caci voi cinsti pe cine Ma cinsteste, 

dar cei ce Ma dispretuiesc vor fi 

dispretuiti. 

 

1 Samuel 2:35 

Eu Imi voi pune un preot credincios, 

care va lucra dupa inima Mea si 

dupa sufletul Meu; ii voi zidi o casa 

statatoare, si va umbla intotdeauna 

inaintea Unsului Meu. 

 

1 Samuel 3:1 

Cuvantul Domnului era rar in vremea 

aceea, si vedeniile nu erau dese. 

 

1 Samuel 3:4 

Atunci Domnul a chemat pe Samuel. 

El a raspuns: "Iata-ma!" 

 

1 Samuel 3:7 

Samuel nu cunostea inca pe 

Domnul, si cuvantul Domnului nu-i 

fusese inca descoperit. 

 

1 Samuel 3:10 

 Domnul a venit, S-a infatisat si l-a 

chemat ca si in celelalte dati: 

"Samuele, Samuele!" Si Samuel a 

raspuns: "Vorbeste, caci robul Tau 

asculta." 

 

1 Samuel 3:19 

 Samuel crestea, Domnul era cu el si 

n-a lasat sa cada la pamant niciunul 

din cuvintele Sale. 

 

1 Samuel 3:21 

 Domnul nu inceta sa Se arate in 

Silo; caci Domnul Se descoperea lui 

Samuel, in Silo, prin cuvantul 

Domnului. 

 

1 Samuel 4:1a 

Chemarea lui Samuel a ajuns la 

cunostinta intregului Israel.  

 

 

1 Samuel 7:2b 

Trecusera douazeci de ani. Atunci 

toata casa lui Israel a plans dupa 

Domnul. 

 

1 Samuel 7:3 

"Daca din toata inima voastra va 

intoarceti la Domnul, scoateti din 

mijlocul vostru dumnezeii straini si 

Astarteile, indreptati-va inima spre 

Domnul si slujiti-I numai Lui; si El va 

va izbavi din mana filistenilor." 

 

1 Samuel 7:5 

"Strangeti pe tot Israelul la Mitpa, si 

eu ma voi ruga Domnului pentru voi." 

 

1 Samuel 7:6 

au postit in ziua aceea, zicand: "Am 

pacatuit impotriva Domnului!"  

 

1 Samuel 7:8 

"Nu inceta sa strigi pentru noi catre 

Domnul Dumnezeul nostru, ca sa ne 

scape din mana filistenilor." 

 

1 Samuel 7:9c 

A strigat catre Domnul pentru Israel, 

si Domnul l-a ascultat. 

 

1 Samuel 7:12b 

Eben-Ezer, zicand: "Pana aici 

Domnul ne-a ajutat. 

 

1 Samuel 9:6b 

este un om al lui Dumnezeu, un om 

cu vaza; tot ce spune el nu se poate 

sa nu se intample.  

 

1 Samuel 10:6 

Duhul Domnului va veni peste tine, 

vei proroci cu ei si vei fi prefacut intr-

alt om. 

 

1 Samuel 10:7 

Cand ti se vor implini semnele 

acestea, fa ce vei gasi de facut, caci 

Dumnezeu este cu tine. 

 

1 Samuel 11:6b 

 Duhul lui Dumnezeu a venit peste el 

 

1 Samuel 12:14 

Daca va veti teme de Domnul, daca-I 

veti sluji, daca veti asculta de glasul 

Lui si daca nu va veti impotrivi 

cuvantului Domnului, va veti alipi de 

Domnul Dumnezeul vostru, atat voi 

cat si imparatul care domneste peste 

voi. 

1 Samuel 12:18 

Samuel a strigat catre Domnul, si 

Domnul a trimis chiar in ziua aceea 

tunete si ploaie. Tot poporul a avut o 

mare frica de Domnul si de Samuel. 

 

1 Samuel 12:20b 

nu va abateti de la Domnul si slujiti 

Domnului din toata inima voastra. 

 

1 Samuel 12:21 

Nu va abateti de la El; altfel, ati 

merge dupa lucruri de nimic, care n-

aduc nici folos, nici izbavire, pentru 

ca sunt lucruri de nimic. 

 

1 Samuel 12:23 

Departe iarasi de mine sa pacatuiesc 

impotriva Domnului, incetand sa ma 

rog pentru voi! Va voi invata calea 

cea buna si cea dreapta. 

 

1 Samuel 12:24 

 Temeti-va numai de Domnul si 

slujiti-I cu credinciosie din toata inima 

voastra; caci vedeti ce putere 

desfasura El printre voi. 

 

1 Samuel 13:13a 

"Ai lucrat ca un nebun si n-ai pazit 

porunca pe care ti-o daduse Domnul 

Dumnezeul tau.  

 

1 Samuel 14:6b 

Poate ca Domnul va lucra pentru noi, 

caci nimic nu impiedica pe Domnul 

sa dea izbavire printr-un mic numar 

ca si printr-un mare numar. 

 

1 Samuel 14:41a 

"Dumnezeul lui Israel, arata 

adevarul." 

 

1 Samuel 14:45b 

“Viu este Domnul, ca un par din 

capul lui nu va cadea la pamant, caci 

cu Dumnezeu a lucrat el in ziua 

aceasta." 

 

1 Samuel 14:47c 

Ori incotro se intorcea, era biruitor. 

 

1 Samuel 15:11b 

Samuel s-a mahnit si toata noaptea 

a strigat catre Domnul. 

 

 1 Samuel 16:3b 

Eu iti voi arata ce trebuie sa faci.  

 

 



1 Samuel 15:17 

"Cand erai mic in ochii tai, n-ai ajuns 

tu capetenia semintiilor lui Israel si 

nu te-a uns Domnul ca sa fii imparat 

peste Israel?” 

 

1 Samuel 15:22 

Ii plac Domnului mai mult arderile de 

tot si jertfele decat ascultarea de 

glasul Domnului? Ascultarea face 

mai mult decat jertfele, si pazirea 

cuvantului Sau face mai mult decat 

grasimea berbecilor. 

 

1 Samuel 15:23 

Caci neascultarea este tot atat de 

vinovata ca ghicirea, si impotrivirea 

nu este mai putin vinovata decat 

inchinarea la idoli si terafimi. Fiindca 

ai lepadat cuvantul Domnului, te 

leapada si El. 

 

1 Samuel 15:29 

Cel ce este taria lui Israel nu minte si 

nu Se caieste, caci nu este un om ca 

sa-I para rau. 

 

1 Samuel 21:12a 

David a pus la inima aceste cuvinte 

 

1 Samuel 16:7 

"Nu te uita la infatisarea si inaltimea 

staturii lui, caci l-am lepadat. Domnul 

nu Se uita la ce se uita omul; omul 

se uita la ceea ce izbeste ochii, dar 

Domnul Se uita la inima." 

 

1 Samuel 16:13b 

Duhul Domnului a venit peste David, 

incepand din ziua aceea si in cele 

urmatoare.  

 

1 Samuel 16:18b 

el este si un om tare si voinic, un 

razboinic, vorbeste bine, este frumos 

la chip, si Domnul este cu el. 

 

1 Samuel 17:33b 

 Tu esti un copil, si el este un om 

razboinic din tineretea lui. 

 

1 Samuel 17:34-35 

Robul tau pastea oile tatalui sau. Si 

cand un leu sau un urs venea sa-i ia 

o oaie din turma, alergam dupa el, il 

loveam si-i smulgeam oaia din gura. 

Daca se ridica impotriva mea, il 

apucam de falca, il loveam si-l 

omoram. 

 

1 Samuel 17:37 

"Domnul, care m-a izbavit din gheara 

leului si din laba ursului, ma va izbavi 

si din mana acestui filistean."  

 

1 Samuel 17:45 

Tu vii impotriva mea cu sabie, cu 

sulita si cu pavaza; iar eu vin 

impotriva ta in Numele Domnului 

ostirilor, in Numele Dumnezeului 

ostirii lui Israel, pe care ai ocarat-o. 

 

1 Samuel 17:47 

Si toata multimea aceasta va sti ca 

Domnul nu mantuieste nici prin 

sabie, nici prin sulita. Caci biruinta 

este a Domnului. Si El va da in 

mainile noastre. 

 

1 Samuel 18:3 

Ionatan a facut legamant cu David, 

pentru ca-l iubea ca pe sufletul lui. 

 

1 Samuel 18:5 

David se ducea si izbutea oriunde-l 

trimitea Saul; a fost pus de Saul in 

fruntea oamenilor de razboi si era 

placut intregului popor, chiar si 

slujitorilor lui Saul. 

 

1 Samuel 18:12 

Saul se temea de David, pentru ca 

Domnul era cu David si Se 

departase de la el. 

 

1 Samuel 18:13b-14 

David iesea si intra in fruntea 

poporului; izbutea in tot ce facea, si 

Domnul era cu el. 

 

1 Samuel 18:16 

tot Israelul si Iuda iubeau pe David, 

pentru ca iesea si intra in fruntea lor. 

 

1 Samuel 18:30b 

David avea mai multa izbanda decat 

toti slujitorii lui Saul, si numele lui a 

ajuns foarte vestit. 

 

1 Samuel 19:5a 

Domnul a dat o mare izbavire pentru 

tot Israelul. Tu ai vazut si te-ai 

bucurat.  

 

1 Samuel 19:23b 

Duhul lui Dumnezeu a venit si peste 

el; 

 

1 Samuel 23:2a 

 David a intrebat pe Domnul  

1 Samuel 20:14-15 

Daca voi mai trai, sa te porti fata de 

mine cu o bunatate ca a Domnului; si 

daca voi muri, sa nu iti indepartezi 

niciodata bunatatea fata de casa 

mea, nici chiar cand Domnul va 

nimici pe fiecare din vrajmasii lui 

David de pe fata pamantului. 

 

1 Samuel 20:17 

 Ionatan a intarit si mai mult fata de 

David dragostea pe care o avea 

pentru el, caci il iubea ca pe sufletul 

lui. 

 

1 Samuel 20:23 

 Domnul este martor pe vecie pentru 

cuvantul pe care ni l-am dat unul 

altuia. 

 

1 Samuel 23:4a 

David a intrebat iarasi pe Domnul.  

 

1 Samuel 23:11c 

 Doamne Dumnezeul lui Israel, 

binevoieste si descopera lucrul 

acesta robului Tau! 

 

1 Samuel 23:16b 

El i-a intarit increderea in Dumnezeu 

 

1 Samuel 24:6 

"Sa ma fereasca Domnul sa fac 

impotriva domnului meu, care este 

unsul Domnului, o asa fapta ca sa 

pun mana pe el! Caci el este unsul 

Domnului." 

 

1 Samuel 24:11c 

sa stii si sa vezi ca in purtarea mea 

nu este nici rautate, nici razvratire si 

ca n-am pacatuit impotriva ta. Totusi 

tu imi intinzi curse ca sa-mi iei viata. 

 

1 Samuel 24:15 

 Domnul va judeca si va hotari intre 

mine si tine, El va vedea. El imi va 

apara pricina si El imi va face 

dreptate, izbavindu-ma din mana ta. 

 

1 Samuel 24:17 

Tu esti mai bun decat mine; caci tu 

mi-ai facut bine, iar eu ti-am facut 

rau. 

 

1 Samuel 24:18 

Tu iti arati azi bunatatea cu care te 

porti fata de mine, caci Domnul ma 

daduse in mainile tale, si nu m-ai 

omorat. 



1 Samuel 24:19c 

Domnul sa-ti rasplateasca pentru ce 

mi-ai facut in ziua aceasta! 

 

1 Samuel 25:3b 

 Abigail; era o femeie cu judecata si 

frumoasa la chip. 

 

1 Samuel 25:24 

Eu sunt de vina, domnul meu! 

Ingaduie roabei tale sa-ti vorbeasca 

la urechi si asculta cuvintele roabei 

tale. 

 

1 Samuel 25:28 

Iarta, te rog, vina roabei tale, caci 

Domnul va face domnului meu o 

casa trainica; iarta, caci domnul meu 

poarta razboaiele Domnului, si 

niciodata nu va fi rautate in tine. 

 

1 Samuel 25:32 

"Binecuvantat sa fie Domnul 

Dumnezeul lui Israel care te-a trimis 

astazi inaintea mea!” 

 

1 Samuel 25:33 

Binecuvantata sa fie judecata ta si 

binecuvantata sa fii tu, ca m-ai oprit 

in ziua aceasta sa vars sange si mi-

ai oprit mana! 

 

1 Samuel 25:41b 

"Iata, roaba ta se socoteste ca o 

roaba, gata sa spele picioarele 

slujitorilor domnului meu." 

 

1 Samuel 26:23 

Domnul va rasplati fiecaruia dupa 

dreptatea lui si dupa credinciosia lui: 

caci Domnul te daduse azi in mainile 

mele, si eu n-am vrut sa pun mana 

pe unsul Domnului. 

 

 1 Samuel 26:24b 

viata mea va avea un mare pret 

inaintea Domnului, si El ma va izbavi 

din orice necaz. 

 

1 Samuel 26:25b 

Tu vei face lucruri mari si vei birui. 

 

1 Samuel 29:3c 

De mult este cu mine si n-am gasit 

nici cel mai mic lucru de care sa-l 

invinuiesc, de la venirea lui si pana in 

ziua de azi. 

 

 

 

1 Samuel 29:6 

Viu este Domnul, ca esti un om curat 

la suflet si-mi place sa te vad 

mergand si venind cu mine in tabara, 

caci n-am gasit nimic rau in tine, de 

la venirea ta la mine pana in ziua de 

azi; dar nu esti pe placul 

domnitorilor. 

 

1 Samuel 29:9b 

Stiu ca esti placut inaintea mea ca 

un inger al lui Dumnezeu;  

 

1 Samuel 30:6 

 David a fost in mare stramtorare, 

caci poporul vorbea sa-l ucida cu 

pietre, pentru ca toti erau amarati in 

suflet, fiecare din pricina fiilor si 

fetelor lui. Dar David s-a imbarbatat, 

sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul 

lui. 

 

1 Samuel 30:23b 

El ne-a pazit si a dat in mainile 

noastre ceata care venise impotriva 

noastra. 

 

Rut 1:6c 

Domnul cercetase pe poporul Sau si-

i daduse paine. 

 

Rut 1:8b 

Domnul sa Se indure de voi, cum v-

ati indurat si voi de cei ce au murit si 

de mine! 

 

Rut 1:9a 

Sa va dea Domnul sa gasiti odihna 

fiecare in casa unui barbat! 

 

Rut 1:16-17 

"Nu sta de mine sa te las si sa ma 

intorc de la tine! Incotro vei merge tu, 

voi merge si eu, unde vei locui tu, voi 

locui si eu; poporul tau va fi poporul 

meu, si Dumnezeul tau va fi 

Dumnezeul meu; unde vei muri tu, 

voi muri si eu si voi fi ingropata 

acolo. Faca-mi Domnul ce o vrea, 

dar nimic nu ma va desparti de tine 

decat moartea!" 

 

Rut 2:4b 

"Domnul sa fie cu voi!" Ei au 

raspuns: "Domnul sa te 

binecuvanteze!" 

 

Rut 2:13b 

Caci tu m-ai mangaiat, si vorbele tale 

au mers la inima slujnicei tale 

Rut 2:20a 

Sa fie binecuvantat de Domnul, care 

este plin de indurare pentru cei vii.. 

 

Rut 3:10 

Si el a zis: "Fii binecuvantata de 

Domnul, fiica! Aceasta fapta de pe 

urma marturiseste si mai mult pentru 

tine decat cea dintai, ca n-ai umblat 

dupa tineri, saraci sau bogati.” 

 

Rut 3:11 

Acum, fiica, nu te teme, iti voi face 

tot ce vei zice, caci toata cetatea stie 

ca esti o femeie cinstita. 

 

Rut 3:18 

"Fii linistita, fiica mea, pana vei sti 

cum se va ispravi lucrul acesta, caci 

omul acesta nu va avea odihna pana 

nu va sfarsi lucrul chiar astazi." 

 

Rut 4:14 

Femeile au zis 

Naomei:  "Binecuvantat sa fie 

Domnul, care nu te-a lasat lipsita azi 

de un barbat cu drept de 

rascumparare si al carui nume va fi 

laudat in Israel! 

 

Rut 4:15a 

Copilul acesta iti va inviora sufletul si 

va fi sprijinul batranetilor tale;  

 

Rut 4:16 

Naomi a luat copilul, l-a tinut in brate 

si a vazut de el. 

 

Judecatorii 1:7c 

Dumnezeu imi rasplateste si mie 

cum am facut. 

 

Judecatorii 2:10b 

s-a ridicat dupa el un alt neam de 

oameni, care nu cunostea pe 

Domnul, nici ce facuse El pentru 

Israel. 

 

Judecatorii 2:13 

Au parasit pe Domnul si au slujit lui 

Baal si Astarteilor. 

 

Judecatorii 2:22 

voi pune pe Israel la incercare, ca sa 

stiu daca vor cauta sau nu sa 

urmeze calea Domnului, cum au 

cautat parintii lor. 

 

 

 



Judecatorii 3:4 

Neamurile acestea au slujit ca sa 

puna pe Israel la incercare, pentru ca 

Domnul sa vada daca vor asculta de 

poruncile pe care le daduse parintilor 

lor prin Moise. 

 

Judecatorii 3:7 

Copiii lui Israel au facut ce nu placea 

Domnului, au uitat pe Domnul si au 

slujit Baalilor si idolilor. 

 

Judecatorii 3:9 

Copiii lui Israel au strigat catre 

Domnul, si Domnul le-a ridicat un 

izbavitor, care i-a izbavit: pe Otniel, 

fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al 

lui Caleb. 

 

Judecatorii 3:10 

 Duhul Domnului a fost peste el.  

 

Judecatorii 5:7 

Capeteniile erau fara putere in Israel, 

fara putere, pana cand m-am sculat 

eu, Debora, pana cand m-am ridicat 

eu, ca o mama in Israel. 

 

Judecatorii 5:11b 

sa laude cu glasul lor binefacerile 

Domnului, binefacerile carmuirii Sale 

in Israel.  

 

Judecatorii 5:13 

Atunci o ramasita din popor a biruit 

pe cei puternici, Domnul mi-a dat 

biruinta asupra celor viteji. 

 

Judecatorii 5:24a 

Binecuvantata sa fie intre femei  

 

Judecatorii 5:31 

Dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele, 

cand se arata in puterea lui. 

 

Judecatorii 6:12 

 Ingerul Domnului i S-a aratat si i-a 

zis: "Domnul este cu tine, viteazule!" 

 

Judecatorii 6:14 

Domnul S-a uitat la el si a zis: "Du-te 

cu puterea aceasta pe care o ai si 

izbaveste pe Israel din mana lui 

Madian; oare nu te trimit Eu?" 

 

Judecatorii 6:16 

Domnul i-a zis: "Eu voi fi cu tine, si 

vei bate pe Madian ca pe un singur 

om." 

 

Judecatorii 10:13 

 Dar voi M-ati parasit si ati slujit altor 

dumnezei. De aceea, nu va voi mai 

izbavi. 

 

Judecatorii 10:16 

Si au scos dumnezeii straini din 

mijlocul lor si au slujit Domnului. El 

S-a indurat de suferintele lui Israel. 

 

Judecatorii 13:3 

Ingerul Domnului S-a aratat femeii si 

i-a zis: "Iata ca tu esti stearpa si n-ai 

copii; dar vei ramane insarcinata si 

vei naste un fiu. 

 

Judecatorii 13:5b 

acest copil va fi inchinat lui 

Dumnezeu din pantecele mamei lui; 

si el va incepe sa izbaveasca pe 

Israel din mana filistenilor. 

 

Judecatorii 13:7b 

acest copil va fi inchinat lui 

Dumnezeu din pantecele maicii lui, 

pana in ziua mortii lui. 

 

Judecatorii 13:8 

 Manoah a facut Domnului 

urmatoarea rugaciune: "Doamne, Te 

rog, sa mai vina o data la noi omul lui 

Dumnezeu pe care L-ai trimis si sa 

ne invete ce sa facem pentru copilul 

care se va naste!" 

 

Judecatorii 13:9 

Dumnezeu a ascultat rugaciunea lui 

Manoah, si Ingerul lui Dumnezeu a 

venit iarasi la femeie. 

 

Judecatorii 13:24b-25a 

Copilul a crescut, si Domnul l-a 

binecuvantat. Si Duhul Domnului a 

inceput sa-l miste 

 

Judecatorii 15:18-19 

Fiindu-i foarte sete, a strigat catre 

Domnul si a zis: "Tu ai ingaduit, prin 

mana robului Tau, aceasta mare 

izbavire; si acum sa mor de sete si 

sa cad in mainile celor netaiati 

imprejur?" Dumnezeu a despicat 

crapatura stancii din Lehi, si a iesit 

apa din ea. Samson a baut, duhul i 

s-a intremat si s-a inviorat. De aceea 

s-a numit izvorul acela En-Hacore el 

este si astazi la Lehi. 

 

 

 

Judecatorii 20:23a 

Si copiii lui Israel s-au suit si au 

plans inaintea Domnului pana seara; 

au intrebat pe Domnul. 

 

Judecatorii 20:26b 

au plans si au ramas acolo inaintea 

Domnului, au postit in ziua aceea 

pana seara si au adus arderi de tot si 

jertfe de multumire inaintea 

Domnului. 

 

Judecatorii 21: 2 

Poporul a venit la Betel si a stat 

inaintea lui Dumnezeu pana seara. 

Au ridicat glasul, au varsat multe 

lacrimi. 

 

Judecatorii 13:18 

Ingerul Domnului i-a raspuns: 

"Pentru ce Imi ceri Numele? El este 

minunat." 

 

Iosua 1:5 

Nimeni nu va putea sa stea impotriva 

ta, cat vei trai. Eu voi fi cu tine, cum 

am fost cu Moise; nu te voi lasa, nici 

nu te voi parasi. 

 

Iosua 1:6 

Intareste-te si imbarbateaza-te, caci 

tu vei da in stapanire poporului 

acestuia tara pe care am jurat 

parintilor lor ca le-o voi da. 

 

Iosua 1:7 

Intareste-te numai si imbarbateaza-

te, lucrand cu credinciosie dupa 

toata Legea pe care ti-a dat-o robul 

Meu Moise; nu te abate de la ea nici 

la dreapta, nici la stanga, ca sa 

izbutesti in tot ce vei face. 

 

Iosua 3:4b 

El va va arata drumul pe care trebuie 

sa-l urmati, caci n-ati mai trecut pe 

drumul acesta. 

 

Iosua 3:5 

Iosua a zis poporului: "Sfintiti-va, caci 

maine Domnul va face lucruri 

minunate in mijlocul vostru." 

 

Iosua 3:7 

Domnul a zis lui Iosua: "Astazi voi 

incepe sa te inalt inaintea intregului 

Israel, ca sa stie ca voi fi cu tine cum 

am fost cu Moise.” 

 

 



Iosua 4:14 

Domnul a inaltat pe Iosua inaintea 

intregului Israel; si s-au temut de el, 

cum se temusera de Moise, in toate 

zilele vietii lui. 

 

Iosua 6:27 

Domnul a fost cu Iosua si i s-a dus 

vestea in toata tara. 

 

Iosua 7:6 

 Iosua si-a sfasiat hainele si s-a 

aruncat cu fata la pamant pana 

seara inaintea chivotului Domnului, 

el si batranii lui Israel, si si-au 

presarat capul cu tarana. 

 

Iosua 8:1a 

Domnul a zis lui Iosua: "Nu te teme 

si nu te inspaimanta! Ia cu tine pe toti 

oamenii de razboi, scoala-te, suie-te 

impotriva cetatii Ai. 

 

Iosua 8:31c 

Pe altarul acesta au adus Domnului 

arderi de tot si jertfe de multumiri. 

 

Iosua 10:14 

N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici 

inainte, nici dupa aceea, cand 

Domnul sa fi ascultat glasul unui om; 

caci Domnul lupta pentru Israel. 

 

Iosua 10:25 

"Nu va temeti si nu va inspaimantati, 

ci intariti-va si imbarbatati-va, caci 

asa va face Domnul tuturor 

vrajmasilor vostri impotriva carora va 

veti lupta." 

 

Iosua 11:9a 

 Iosua le-a facut cum ii spusese 

Domnul:  

 

Iosua 11:15 

 Iosua a implinit poruncile date de 

Domnul robului Sau Moise si de 

Moise lui Iosua; n-a lasat nimic 

neimplinit din tot ce poruncise lui 

Moise, Domnul. 

 

Iosua 14:7c 

i-am adus stiri asa cum imi spunea 

inima mea curata. 

 

Iosua 14:8 

 Fratii mei care se suisera impreuna 

cu mine au taiat inima poporului, dar 

eu am urmat in totul calea Domnului 

Dumnezeului meu. 

Iosua 14:9 

"Tara in care a calcat piciorul tau va 

fi mostenirea ta pe vecie, pentru tine 

si pentru copiii tai, pentru ca ai urmat 

in totul voia Domnului Dumnezeului 

meu." 

 

Iosua 14:11 

Si astazi sunt tot asa de tare ca in 

ziua cand m-a trimis Moise; am tot 

atata putere cat aveam atunci, fie 

pentru lupta, fie pentru ca sa merg in 

fruntea voastra. 

 

Iosua 14:14b 

urmase in totul calea Domnului 

Dumnezeului lui Israel. 

 

Iosua 17:14b 

noi suntem un popor mare la numar 

si Domnul ne-a binecuvantat pana 

acum 

Iosua 19:50a 

Dupa porunca Domnului, i-au dat 

cetatea pe care o cerea el. 

 

Iosua 21:45 

Din toate vorbele bune pe care le 

spusese casei lui Israel, Domnul, 

niciuna n-a ramas neimplinita: toate 

s-au implinit. 

 

Iosua 22:5 

Aveti grija numai sa paziti si sa 

impliniti poruncile si legile pe care vi 

le-a dat Moise, robul Domnului: sa 

iubiti pe Domnul Dumnezeul vostru, 

sa umblati in toate caile Lui, sa tineti 

poruncile Lui, sa va alipiti de El si sa-

I slujiti din toata inima voastra si din 

tot sufletul vostru." 

 

Iosua 22:33a 

Copiii lui Israel au ramas multumiti; 

au binecuvantat pe Dumnezeu.. 

 

Iosua 23:3 

Ati vazut tot ce a facut Domnul 

Dumnezeul vostru tuturor neamurilor 

acelora dinaintea voastra; caci 

Domnul Dumnezeul vostru a luptat 

pentru voi. 

 

Iosua 23:6 

Puneti-va toata puterea ca sa paziti 

si sa impliniti tot ce este scris in 

cartea Legii lui Moise, fara sa va 

abateti nici la dreapta, nici la stanga. 

 

 

Iosua 23:10 

Unul singur dintre voi urmarea o mie 

din ei, caci Domnul Dumnezeul 

vostru lupta pentru voi, cum v-a 

spus. 

 

Iosua 23:11 

 Vegheati, dar, cu luare aminte 

asupra sufletelor voastre, ca sa iubiti 

pe Domnul, Dumnezeul vostru. 

 

Iosua 23:14b 

Recunoasteti, dar, din toata inima 

voastra si din tot sufletul vostru, ca 

niciunul din toate cuvintele bune 

rostite asupra voastra de Domnul 

Dumnezeul vostru n-a ramas 

neimplinit; toate vi s-au implinit, 

niciunul n-a ramas neimplinit. 

 

Iosua 23:12-13 

Daca va veti abate si va veti alipi de 

neamurile acestea care au ramas 

printre voi, daca va veti uni cu ele 

prin casatorii si daca veti intra in 

legaturi cu ele, sa fiti incredintati ca 

Domnul Dumnezeul vostru nu va mai 

izgoni aceste neamuri dinaintea 

voastra; ci ele va vor fi o cursa si un 

lat, un bici in coaste si niste spini in 

ochi, pana veti pieri de pe fata 

acestei tari bune, pe care v-a dat-o 

Domnul Dumnezeul vostru. 

 

Iosua 24:14 

 Acum, temeti-va de Domnul si slujiti-

I cu scumpatate si credinciosie. 

Departati dumnezeii carora le-au 

slujit parintii vostri dincolo de Rau si 

in Egipt si slujiti Domnului. 

 

Iosua 24:18b 

Si noi vom sluji Domnului, caci El 

este Dumnezeul nostru. 

 

Iosua 24:22 

 Iosua a zis poporului: "Voi sunteti 

martori impotriva voastra insiva ca ati 

ales pe Domnul, ca sa-I slujiti." Ei au 

raspuns: "Suntem martori!" 

 

Iosua 24:23 

"Scoateti, dar, dumnezeii straini care 

sunt in mijlocul vostru si intoarceti-va 

inima spre Domnul, Dumnezeul lui 

Israel." 

 

Deuteronom 1:14 

"Ceea ce spui tu sa facem este un 

lucru bun." 



Iosua 24:24 

 Si poporul a zis lui Iosua: "Noi vom 

sluji Domnului Dumnezeului nostru si 

vom asculta glasul Lui." 

 

Deuteronom 1:11 

Domnul Dumnezeul parintilor vostri 

sa va mareasca de o mie de ori pe 

atat si sa va binecuvanteze, dupa 

cum a fagaduit! 

 

Deuteronom 1:12-13 

Cum as putea sa port eu singur 

pricinile voastre, povara voastra si 

certurile voastre? Luati din semintiile 

voastre niste barbati intelepti, 

priceputi si cunoscuti, si-i voi pune in 

fruntea voastra. 

 

Deuteronom 1:15a 

Am luat atunci pe capeteniile 

semintiilor voastre, barbati intelepti si 

cunoscuti, si i-am pus in fruntea 

voastra drept capetenii 

 

Deuteronom 1:16b 

Sa ascultati pe fratii vostri si sa 

judecati dupa dreptate neintelegerile 

fiecaruia cu fratele lui sau cu strainul. 

 

Deuteronom 1:17 

Sa nu cautati la fata oamenilor in 

judecatile voastre; sa ascultati pe cel 

mic ca si pe cel mare; sa nu va 

temeti de nimeni, caci Dumnezeu e 

Cel care face dreptate. Si cand veti 

gasi o pricina prea grea, s-o aduceti 

inaintea mea, ca s-o aud. 

 

Deuteronom 1:21 

 Iata ca Domnul Dumnezeul tau iti 

pune tara inainte; suie-te, ia-o in 

stapanire, cum ti-a spus Domnul 

Dumnezeul parintilor tai; nu te teme 

si nu te inspaimanta. 

 

Deuteronom 1:25 

Au luat in maini din roadele tarii si ni 

le-au adus; ne-au facut o dare de 

seama si au zis: "Buna tara ne da 

Domnul Dumnezeul nostru." 

 

Deuteronom 1:28 

Unde sa ne suim? Fratii nostri ne-au 

inmuiat inima, zicand: "Poporul acela 

este un popor mai mare si mai inalt 

la statura decat noi; cetatile sunt 

mari si intarite pana la cer…..” 

 

 

Deuteronom 1:27a 

Ati cartit in corturile voastre… 

 

Deuteronom 1:29 

Eu v-am zis: "Nu va inspaimantati si 

nu va fie frica de ei.” 

 

Deuteronom 1:31-32 

Apoi in pustiu, ai vazut ca Domnul 

Dumnezeul tau te-a purtat cum 

poarta un om pe fiul sau, pe tot 

drumul pe care l-ati facut pana la 

sosirea voastra in locul acesta. Cu 

toate acestea, voi n-ati avut 

incredere in Domnul Dumnezeul 

vostru 

 

Deuteronom 1:34 

 Domnul a auzit glasul cuvintelor 

voastre.  

 

Deuteronom 1:38 

Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tau, va 

intra in ea; intareste-l, caci el va 

pune pe Israel in stapanirea tarii 

aceleia. 

 

Deuteronom 2:4b-5a 

Ei se vor teme de voi; dar sa va 

paziti bine.Sa nu va incaierati cu ei; 

 

Deuteronom 2:6-7 

Sa cumparati de la ei cu pret de 

argint, hrana pe care o veti manca, si 

sa cumparati de la ei cu pret de 

argint chiar si apa pe care o veti bea. 

Caci Domnul Dumnezeul tau te-a 

binecuvantat in tot lucrul mainilor tale 

si ti-a cunoscut calatoria in acest 

mare pustiu. Iata, de patruzeci de ani 

de cand Domnul Dumnezeul tau este 

cu tine, si n-ai dus lipsa de nimic. 

 

Deuteronom 2:25 

De azi incolo voi baga groaza si frica 

de tine in toate popoarele de sub cer; 

si, la auzul faimei tale, vor tremura si 

se vor ingrozi de tine. 

 

Deuteronom 2:30c 

Domnul Dumnezeul tau i-a facut 

duhul neinduplecat si i-a impietrit 

inima, ca sa-l dea in mainile tale, 

cum vezi azi. 

 

Deuteronom 2:36b 

n-a fost nicio cetate prea tare pentru 

noi: Domnul Dumnezeul nostru ni le-

a dat pe toate in mana. 

 

Deuteronom 3:2a 

Domnul mi-a zis: "Nu te teme de el; 

caci il dau in mainile tale, pe el si tot 

poporul lui si tara lui;  

 

Deuteronom 3:18 

 In vremea aceea, v-am dat porunca 

aceasta: "Domnul Dumnezeul vostru 

va da in mana tara aceasta, ca s-o 

stapaniti. Voi toti, cei buni de lupta, 

sa mergeti inarmati inaintea copiilor 

lui Israel. 

 

Deuteronom 3:28 

Da porunci lui Iosua, intareste-l si 

imbarbateaza-l; caci el va merge 

inaintea poporului acestuia si-l va 

pune in stapanirea tarii pe care o vei 

vedea." 

 

Deuteronom 3:23-24 

In vremea aceea, m-am rugat 

Domnului si am zis: "Stapane 

Doamne! Tu ai inceput sa arati 

robului Tau marirea Ta si mana Ta 

cea puternica; caci care este 

dumnezeul acela, in cer si pe 

pamant, care sa poata face lucrari ca 

ale Tale si sa aiba o putere ca a Ta? 

 

Deuteronom 4:1 

Acum, Israele, asculta legile si 

poruncile pe care va invat sa le 

paziti. Impliniti-le, pentru ca sa traiti 

si sa intrati in stapanirea tarii pe care 

v-o da Domnul Dumnezeul parintilor 

vostri. 

 

Deuteronom 4:2 

Sa n-adaugati nimic la cele ce va 

poruncesc eu si sa nu scadeti nimic 

din ele; ci sa paziti poruncile 

Domnului Dumnezeului vostru asa 

cum vi le dau eu. 

 

Deuteronom 4:3b-4 

Domnul Dumnezeul tau a nimicit din 

mijlocul tau pe toti aceia care se 

dusesera dupa Baal-Peor. Iar voi, 

care v-ati alipit de Domnul 

Dumnezeul vostru sunteti toti vii 

astazi. 

 

Deuteronom 4:5 

Iata, v-am invatat legi si porunci, cum 

mi-a poruncit Domnul Dumnezeul 

meu ca sa le impliniti in tara pe care 

o veti lua in stapanire. 

 

 



Deuteronom 4:6 

Sa le paziti si sa le impliniti; caci 

aceasta va fi intelepciunea si 

priceperea voastra inaintea 

popoarelor care vor auzi vorbindu-se 

de toate aceste legi si vor zice: 

"Acest neam mare este un popor cu 

totul intelept si priceput!" 

 

Deuteronom 4:9 

Numai ia seama asupra ta si 

vegheaza cu luare aminte asupra 

sufletului tau, in toate zilele vietii tale, 

ca nu cumva sa uiti lucrurile pe care 

ti le-au vazut ochii si sa-ti iasa din 

inima; fa-le cunoscut copiilor tai si 

copiilor copiilor tai. 

 

Deuteronom 4:24 

 Domnul Dumnezeul tau este un foc 

mistuitor, un Dumnezeu gelos. 

 

Deuteronom 4:10c 

Caci vreau sa-i fac sa auda cuvintele 

Mele, ca sa invete sa se teama de 

Mine tot timpul cat vor trai pe 

pamant; si sa invete si pe copiii lor 

sa le pazeasca." 

 

Deuteronom 4:12b 

voi ati auzit sunetul cuvintelor Lui, 

dar n-ati vazut niciun chip, ci ati auzit 

doar un glas. 

 

Deuteronom 4:14 

 In vremea aceea, Domnul mi-a 

poruncit sa va invat legi si porunci, 

ca sa le impliniti in tara pe care o veti 

lua in stapanire. 

 

Deuteronom 4:23 

Vegheati asupra voastra, ca sa nu 

dati uitarii legamantul pe care l-a 

incheiat cu voi Domnul Dumnezeul 

vostru si sa nu faceti vreun chip 

cioplit, nici vreo infatisare oarecare 

pe care ti-a oprit Domnul Dumnezeul 

tau, s-o faci. 

 

Deuteronom 4:30-31 

Si dupa ce ti se vor intampla toate 

aceste lucruri in stramtorarea ta, in 

zilele de pe urma, te vei intoarce la 

Domnul Dumnezeul tau si vei asculta 

glasul Lui; caci Domnul Dumnezeul 

tau este un Dumnezeu plin de 

indurare, care nu te va parasi si nu te 

va nimici; El nu va uita legamantul pe 

care l-a incheiat prin juramant cu 

parintii tai. 

Deuteronom 4:34-35 

A fost vreodata vreun dumnezeu 

care sa fi cautat sa ia un neam din 

mijlocul altui neam, prin incercari, 

semne, minuni si lupte, cu mana tare 

si brat intins si cu minuni infricosate, 

cum a facut cu voi Domnul 

Dumnezeul vostru in Egipt si sub 

ochii vostri? Numai tu ai fost martor 

la aceste lucruri, ca sa cunosti ca 

numai Domnul este Dumnezeu si ca 

nu este alt Dumnezeu afara de El. 

 

Deuteronom 4:37 

El a iubit pe parintii tai, si de aceea a 

ales samanta lor dupa ei; El insusi 

te-a scos din Egipt, prin puterea Lui 

cea mare. 

 

Deuteronom 4:39 

pune-ti in inima ca numai Domnul 

este Dumnezeu, sus in cer si jos pe 

pamant, si ca nu este alt Dumnezeu 

afara de El. 

 

Deuteronom 4:40 

Pazeste dar legile si poruncile Lui, 

pe care ti le dau azi, ca sa fii fericit, 

tu si copiii tai dupa tine, si sa ai zile 

multe in tara pe care ti-o da Domnul 

Dumnezeul tau pe vecie. 

 

Deuteronom 5:1b 

Asculta, Israele, legile si poruncile pe 

care vi le spun astazi in auzul vostru. 

Invatati-le si impliniti-le cu 

scumpatate. 

 

Deuteronom 5:5 

Eu am stat atunci intre Domnul si voi, 

ca sa va vestesc cuvantul Domnului; 

caci va era frica de foc si nu v-ati suit 

pe munte. 

 

Deuteronom 5:12 

Tine ziua de odihna, ca s-o sfintesti, 

cum ti-a poruncit Domnul Dumnezeul 

tau. 

 

Deuteronom 5:13-14a 

Sase zile sa lucrezi si sa-ti faci toate 

treburile. Dar ziua a saptea este ziua 

de odihna a Domnului Dumnezeului 

tau: sa nu faci nicio lucrare in ea, nici 

tu, nici fiul tau, nici fiica ta… 

 

Deuteronom 14:1a 

Voi sunteti copiii Domnului 

Dumnezeului vostru.  

 

Deuteronom 5:16 

Cinsteste pe tatal tau si pe mama ta, 

cum ti-a poruncit Domnul Dumnezeul 

tau, ca sa ai zile multe si sa fii fericit 

in tara pe care ti-o da Domnul 

Dumnezeul tau. 

 

Deuteronom 5:21 

Sa nu poftesti nevasta aproapelui 

tau; sa nu poftesti casa aproapelui 

tau, nici ogorul lui, nici robul lui, nici 

roaba lui, nici boul lui, nici magarul 

lui, niciun alt lucru care este al 

aproapelui tau. 

 

Deuteronom 5:26 

Cine este, in adevar, omul acela, 

care sa fi auzit vreodata, ca noi, 

glasul Dumnezeului celui Viu vorbind 

din mijlocul focului, si totusi sa fi 

ramas viu? 

 

Deuteronom 5:27 

Apropie-te mai bine tu si asculta tot 

ce-ti va spune Domnul Dumnezeul 

nostru; apoi sa ne spui tu insuti tot 

ce-ti va spune Domnul Dumnezeul 

nostru, si noi vom asculta si vom 

face. 

 

Deuteronom 5:28 

Am auzit cuvintele pe care ti le-a 

spus poporul acesta: tot ce au zis 

este bine. 

 

Deuteronom 5:29 

O! de ar ramane ei cu aceeasi inima 

ca sa se teama de Mine si sa 

pazeasca toate poruncile Mele, ca sa 

fie fericiti pe vecie, ei si copiii lor! 

 

Deuteronom 5:33 

Sa urmati in totul calea pe care v-a 

poruncit Domnul Dumnezeul vostru 

sa umblati, ca sa traiti si sa fiti fericiti 

si sa aveti zile multe in tara pe care o 

veti lua in stapanire. 

 

Deuteronom 6:2 

sa te temi de Domnul Dumnezeul 

tau, pazind, in toate zilele vietii tale, 

tu, fiul tau si fiul fiului tau, toate legile 

si toate poruncile Lui pe care ti le 

dau, si sa ai zile multe. 

 

Deuteronom 14:29c 

Domnul Dumnezeul tau sa te 

binecuvanteze in toate lucrarile pe 

care le vei face cu mainile tale. 

 



Deuteronom 6:3 

Asculta-le, dar, Israele, si cauta sa le 

implinesti, ca sa fii fericit si sa va 

inmultiti mult, cum ti-a spus Domnul 

Dumnezeul parintilor tai cand ti-a 

fagaduit tara in care curge lapte si 

miere. 

 

Deuteronom 6:6-7 

Si poruncile acestea, pe care ti le 

dau astazi, sa le ai in inima ta. Sa le 

intiparesti in mintea copiilor tai si sa 

vorbesti de ele cand vei fi acasa, 

cand vei pleca in calatorie, cand te 

vei culca si cand te vei scula. 

 

Deuteronom 6:8-9 

Sa le legi ca un semn de aducere 

aminte la maini si sa-ti fie ca niste 

fruntare intre ochi. Sa le scrii pe 

usorii casei tale si pe portile tale. 

 

Deuteronom 7:15a 

 Domnul va departa de tine orice 

boala; nu-ti va trimite niciuna din 

acele molime rele din Egipt, pe care 

le cunosti… 

 

Deuteronom 6:10c-12 

Vei stapani cetati mari si bune pe 

care nu tu le-ai zidit, case pline de tot 

felul de bunuri pe care nu tu le-ai 

umplut, puturi de apa sapate pe care 

nu tu le-ai sapat, vii si maslini pe 

care nu tu i-ai sadit. Cand vei manca 

si te vei satura, vezi sa nu uiti pe 

Domnul, care te-a scos din tara 

Egiptului, din casa robiei. 

 

Deuteronom 6:18 

Sa faci ce este placut si bine inaintea 

Domnului, ca sa fii fericit si sa intri in 

stapanirea tarii aceleia bune, pe care 

Domnul a jurat parintilor tai ca ti-o va 

da. 

 

Deuteronom 6:24 

Domnul ne-a poruncit atunci sa 

implinim toate aceste legi si sa ne 

temem de Domnul Dumnezeul 

nostru, ca sa fim intotdeauna fericiti 

si sa ne tina in viata, cum face 

astazi. 

 

Deuteronom 6:25 

 Vom avea parte de indurarea Lui, 

daca vom implini cu scumpatate 

toate aceste porunci inaintea 

Domnului, Dumnezeului nostru, cum 

ne-a poruncit El. 

Deuteronom 7:3-4 

Sa nu te incuscresti cu popoarele 

acestea, sa nu mariti pe fetele tale 

dupa fiii lor si sa nu iei pe fetele lor 

de neveste pentru fiii tai; caci ar 

abate de la Mine pe fiii tai si ar sluji 

astfel altor dumnezei; Domnul S-ar 

aprinde de manie impotriva voastra 

si te-ar nimici indata. 

 

Deuteronom 7:12-13 

Daca veti asculta aceste porunci, 

daca le veti pazi si implini, Domnul 

Dumnezeul tau va tine fata de tine 

legamantul si indurarea cu care S-a 

jurat parintilor tai. El te va iubi, te va 

binecuvanta si te va inmulti; va 

binecuvanta rodul trupului tau si 

rodul pamantului tau, graul tau, 

mustul si untdelemnul tau, rodul 

cirezilor tale de vite si rodul turmelor 

tale de oi, in tara pe care a jurat 

parintilor tai ca ti-o va da. 

 

Deuteronom 7:14a 

Vei fi binecuvantat mai mult decat 

toate popoarele 

 

Deuteronom 7:21-22a 

Sa nu te inspaimanti de ei; caci 

Domnul Dumnezeul tau este in 

mijlocul tau, Dumnezeul cel mare si 

infricosat. Si Domnul Dumnezeul tau 

va izgoni incetul cu incetul aceste 

neamuri dinaintea ta.. 

 

Deuteronom 7:26 

Sa nu aduci niciun lucru uracios in 

casa ta, ca sa nu fii nimicit cu 

desavarsire, tu si lucrul acela;  

 

Deuteronom 8:2 

Adu-ti aminte de tot drumul pe care 

te-a calauzit Domnul Dumnezeul tau 

in timpul acestor patruzeci de ani in 

pustiu, ca sa te smereasca si sa te 

incerce, ca sa-ti cunoasca pornirile 

inimii si sa vada daca ai sa pazesti 

sau nu poruncile Lui. 

 

Deuteronom 8:3 

Astfel, te-a smerit, te-a lasat sa suferi 

de foame si te-a hranit cu mana, pe 

care nici tu n-o cunosteai si nici 

parintii tai n-o cunoscusera, ca sa te 

invete ca omul nu traieste numai cu 

paine, ci cu orice lucru care iese din 

gura Domnului traieste omul. 

 

 

Deuteronom 8:5 

Recunoaste, dar, in inima ta ca 

Domnul Dumnezeul tau te mustra, 

cum mustra un om pe copilul lui. 

 

Deuteronom 8:6-9 

Sa pazesti poruncile Domnului 

Dumnezeului tau, ca sa umbli in caile 

Lui, si sa te temi de El.Caci Domnul 

Dumnezeul tau are sa te duca intr-o 

tara buna, tara cu paraie de apa, cu 

izvoare si cu lacuri, care tasnesc din 

vai si munti; tara cu grau, cu orz, cu 

vii, cu smochini si cu rodii; tara cu 

maslini si cu miere; tara unde vei 

manca paine din belsug, unde nu vei 

duce lipsa de nimic;  

 

Deuteronom 8:10 

Cand vei manca si te vei satura, sa 

binecuvantezi pe Domnul, 

Dumnezeul tau, pentru tara cea buna 

pe care ti-a dat-o. 

 

Deuteronom 8:11 

Vezi sa nu uiti pe Domnul 

Dumnezeul tau, pana acolo incat sa 

nu pazesti poruncile, randuielile si 

legile Lui, pe care ti le dau azi. 

 

Deuteronom 8:12-14 

Cand vei manca si te vei satura, 

cand vei zidi si vei locui in case 

frumoase, cand vei vedea 

inmultindu-ti-se cirezile de boi si 

turmele de oi, marindu-ti-se argintul 

si aurul, si crescandu-ti tot ce ai, ia 

seama sa nu ti se umfle inima de 

mandrie si sa nu uiti pe Domnul 

Dumnezeul tau care te-a scos din 

tara Egiptului, din casa robiei; 

 

Deuteronom 8:17-18 

Vezi sa nu zici in inima ta: "Taria 

mea si puterea mainii mele mi-au 

castigat aceste bogatii. Ci adu-ti 

aminte de Domnul Dumnezeul tau, 

caci El iti va da putere sa le castigi, 

ca sa intareasca legamantul incheiat 

cu parintii vostri prin juramant, cum 

face astazi. 

 

Deuteronom 9:3 

Sa stii azi ca Domnul Dumnezeul tau 

va merge El insusi inaintea ta, ca un 

foc mistuitor; El ii va nimici, El ii va 

smeri inaintea ta; si tu ii vei izgoni, ii 

vei pierde curand, cum ti-a spus 

Domnul. 

 



Deuteronom 9:18 

M-am aruncat cu fata la pamant 

inaintea Domnului, ca mai inainte, 

patruzeci de zile si patruzeci de 

nopti, fara sa mananc si fara sa beau 

apa, din pricina tuturor pacatelor pe 

care le savarsiserati, facand ce este 

rau inaintea Domnului, ca sa-L 

maniati. 

 

Deuteronom 10:10 

Eu am ramas pe munte, ca si mai 

inainte, patruzeci de zile si patruzeci 

de nopti. Domnul m-a ascultat si de 

data aceasta; Domnul n-a voit sa va 

nimiceasca. 

 

Deuteronom 10:17-18 

Caci Domnul Dumnezeul vostru este 

Dumnezeul dumnezeilor, Domnul 

domnilor, Dumnezeul cel mare, 

puternic si infricosat, care nu cauta la 

fata oamenilor si nu primeste daruri; 

care face dreptate orfanului si 

vaduvei, care iubeste pe strain si-i da 

hrana si imbracaminte. 

 

Deuteronom 10:19 

Sa iubiti pe strain, caci si voi ati fost 

straini in tara Egiptului. 

Deuteronom 10:20 

Sa te temi de Domnul Dumnezeul 

tau, sa-I slujesti, sa te alipesti de El, 

si pe Numele Lui sa juri. 

 

Deuteronom 10:21 

El este slava ta, El este Dumnezeul 

tau. El a facut in mijlocul tau aceste 

lucruri mari si grozave pe care ti le-

au vazut ochii. 

 

Deuteronom 11:1 

Sa iubesti, dar, pe Domnul 

Dumnezeul tau si sa pazesti 

intotdeauna invataturile Lui, legile 

Lui, randuielile Lui si poruncile Lui. 

 

Deuteronom 11:11-12 

Tara pe care o veti stapani este o 

tara cu munti si vai, care se adapa 

din ploaia cerului; este o tara de care 

ingrijeste Domnul Dumnezeul tau si 

asupra careia Domnul Dumnezeul 

tau are neincetat ochii, de la 

inceputul pana la sfarsitul anului. 

 

Deuteronom 16:20 

Sa urmezi cu scumpatate dreptatea, 

ca sa traiesti si sa stapanesti tara pe 

care ti-o da Domnul Dumnezeul tau. 

Deuteronom 11:13-15 

Daca veti asculta de poruncile mele 

pe care vi le dau astazi, daca veti 

iubi pe Domnul Dumnezeul vostru si 

daca-I veti sluji din toata inima 

voastra si din tot sufletul vostru, 

El va da tarii voastre ploaie la vreme, 

ploaie timpurie si ploaie tarzie, si-ti 

vei strange graul, mustul si 

untdelemnul; de asemenea, va da 

iarba in campiile tale pentru vite, si 

vei manca si te vei satura. 

 

Deuteronom 11:19 

Sa invatati pe copiii vostri in ele si sa 

le vorbesti despre ele cand vei fi 

acasa, cand vei merge in calatorie, 

cand te vei culca si cand te vei scula. 

 

Deuteronom 11:27 

binecuvantarea, daca veti asculta de 

poruncile Domnului Dumnezeului 

vostru pe care vi le dau in ziua 

aceasta; 

 

Deuteronom 12:5 

Ci sa-L cautati la Locasul Lui si sa 

mergeti la locul pe care-l va alege 

Domnul Dumnezeul vostru din toate 

semintiile voastre, ca sa-Si aseze 

acolo Numele Lui. 

 

Deuteronom 12:7 

Acolo sa mancati inaintea Domnului 

Dumnezeului vostru si sa va 

bucurati, impreuna cu familiile 

voastre, de toate bunurile cu care va 

va fi binecuvantat Domnul 

Dumnezeul vostru. 

 

Deuteronom 12:18b 

sa te bucuri inaintea Domnului 

Dumnezeului tau de toate bunurile 

pe care le vei avea. 

 

Deuteronom 12:20 

Cand Domnul Dumnezeul tau iti va 

largi hotarele, cum ti-a fagaduit, si 

dorinta sa mananci carne te va face 

sa zici: "As vrea sa mananc carne!" 

vei putea sa mananci dupa dorinta 

ta. 

 

Deuteronom 12:28 

Pazeste si asculta toate aceste 

lucruri pe care ti le poruncesc, ca sa 

fii fericit, tu si copiii tai dupa tine, pe 

vecie, facand ce este bine si ce este 

placut inaintea Domnului 

Dumnezeului tau. 

Deuteronom 13:4 

Voi sa mergeti dupa Domnul 

Dumnezeul vostru si de El sa va 

temeti; poruncile Lui sa le paziti; de 

glasul Lui sa ascultati; Lui sa-I slujiti 

si de El sa va alipiti. 

 

Deuteronom 14:26 

Acolo, sa cumperi cu argintul acela 

tot ce vei dori: boi, oi, vin si bauturi 

tari, tot ce-ti va placea, sa le mananci 

inaintea Domnului Dumnezeului tau 

si sa te bucuri tu si familia ta. 

 

Deuteronom 15:6 

Domnul Dumnezeul tau te va 

binecuvanta, cum ti-a spus, asa incat 

vei da cu imprumut multor neamuri, 

dar tu nu vei lua cu imprumut de la 

ele; tu vei stapani peste multe 

neamuri, dar ele nu vor stapani peste 

tine. 

 

Deuteronom 15:7 

Daca va fi la tine vreun sarac dintre 

fratii tai, in vreuna din cetatile tale, in 

tara pe care ti-o da Domnul 

Dumnezeul tau, sa nu-ti impietresti 

inima si sa nu-ti inchizi mana 

inaintea fratelui tau celui lipsit. 

 

Deuteronom 15:8 

Ci sa-i deschizi mana, si sa-l 

imprumuti cu ce-i trebuie ca sa faca 

fata nevoilor lui. 

 

Deuteronom 15:10 

ci sa-i dai si sa nu dai cu parere de 

rau in inima; caci pentru aceasta te 

va binecuvanta Domnul Dumnezeul 

tau in toate lucrarile de care te vei 

apuca. 

 

Deuteronom 15:11 

 Intotdeauna vor fi saraci in tara; de 

aceea iti dau porunca aceasta: "Sa-ti 

deschizi mana fata de fratele tau, 

fata de sarac si fata de cel lipsit din 

tara ta. 

 

Deuteronom 16:15b 

Domnul Dumnezeul tau te va 

binecuvanta in toate roadele tale si in 

tot lucrul mainilor tale, si de aceea sa 

fii vesel. 

 

Deuteronom 16:17 

 Fiecare sa dea ce va putea, dupa 

binecuvantarea pe care i-o va da 

Domnul Dumnezeul tau. 



Deuteronom 16:19 

Sa n-atingi niciun drept, sa nu cauti 

la fata oamenilor si sa nu iei daruri, 

caci darurile orbesc ochii inteleptilor 

si sucesc cuvintele celor drepti. 

 

Deuteronom 17:19 

 Va trebui s-o aiba cu el si s-o 

citeasca in toate zilele vietii lui, ca sa 

invete sa se teama de Domnul 

Dumnezeul lui, sa pazeasca si sa 

implineasca toate cuvintele din 

Legea aceasta si toate poruncile 

acestea, 

 

Deuteronom 18:13 

Tu sa te tii in totul totului tot, numai 

de Domnul Dumnezeul tau. 

 

Deuteronom 18:15 

Domnul Dumnezeul tau iti va ridica 

din mijlocul tau, dintre fratii tai, un 

proroc ca mine: sa ascultati de el! 

 

Deuteronom 18:18 

Le voi ridica din mijlocul fratilor lor un 

proroc ca tine, voi pune cuvintele 

Mele in gura lui, si el le va spune tot 

ce-i voi porunci Eu. 

 

Deuteronom 18:20 

Dar prorocul care va avea 

indrazneala sa spuna in Numele Meu 

un cuvant pe care nu-i voi porunci 

sa-l spuna, sau care va vorbi in 

numele altor dumnezei, prorocul 

acela sa fie pedepsit cu moartea. 

 

Deuteronom 18:21-22 

Cum vom cunoaste cuvantul pe care 

nu-l va spune Domnul?" Cand ceea 

ce va spune prorocul acela in 

Numele Domnului nu va avea loc si 

nu se va intampla, va fi un cuvant pe 

care nu l-a spus Domnul. Prorocul 

acela l-a spus din indrazneala: sa n-

ai teama de el. 

 

Deuteronom 20:2 

La apropierea luptei, preotul sa vina 

si sa vorbeasca poporului. 

 

Deuteronom 20:3 

Asculta, Israele! Voi astazi sunteti 

aproape de lupta impotriva 

vrajmasilor vostri. Sa nu vi se tulbure 

inima, fiti fara teama, nu va 

inspaimantati, nu va ingroziti 

dinaintea lor. 

 

Deuteronom 20:4 

Caci Domnul Dumnezeul vostru 

merge cu voi, ca sa bata pe vrajmasii 

vostri, ca sa va mantuiasca. 

 

Deuteronom 21:5 

Atunci sa se apropie preotii, fiii lui 

Levi; caci pe ei i-a ales Domnul 

Dumnezeul tau ca sa-I slujeasca si 

sa binecuvanteze in Numele 

Domnului, si ei trebuie sa hotarasca 

in orice cearta si in orice ranire. 

 

Deuteronom 23:5 

Domnul Dumnezeul tau a schimbat 

blestemul acela in binecuvantare, 

pentru ca tu esti iubit de Domnul 

Dumnezeul tau. 

 

Deuteronom 23:9 

Cand vei iesi cu oastea impotriva 

vrajmasilor tai, fereste-te de orice 

lucru rau. 

 

Deuteronom 23:14 

Caci Domnul Dumnezeul tau merge 

in mijlocul taberei tale, ca sa te 

ocroteasca si sa-ti dea in mana pe 

vrajmasii tai dinaintea ta; tabara ta 

va trebui deci sa fie sfanta, pentru ca 

Domnul sa nu vada la tine nimic 

necurat si sa nu Se abata de la tine. 

 

Deuteronom 23:19 

Sa nu ceri nicio dobanda de la fratele 

tau: nici pentru argint, nici pentru 

merinde, pentru nimic care se 

imprumuta cu dobanda. 

 

Deuteronom 23:22 

Daca te feresti sa faci o juruinta, nu 

faci un pacat. 

 

Deuteronom 24:5 

Cand un om va fi insurat de curand, 

sa nu se duca la oaste si sa nu se 

puna nicio sarcina peste el; sa fie 

scutit, din pricina familiei, timp de un 

an, si sa inveseleasca astfel pe 

nevasta pe care si-a luat-o. 

 

Deuteronom 24:14 

Sa nu nedreptatesti pe simbriasul 

sarac si nevoias, fie ca este unul din 

fratii tai, fie ca este unul din strainii 

care locuiesc in tara ta, in cetatile 

tale. 

 

 

 

Deuteronom 26:7-8 

Noi am strigat catre Domnul 

Dumnezeul parintilor nostri. Domnul 

ne-a auzit glasul si a vazut asuprirea, 

chinurile si necazurile noastre. Si 

Domnul ne-a scos din Egipt, cu 

mana tare si cu brat intins, cu aratari 

infricosatoare, cu semne si minuni. 

 

Deuteronom 27:7 

sa aduci jertfe de multumire si sa 

mananci acolo si sa te bucuri 

inaintea Domnului Dumnezeului tau. 

 

Deuteronom 26:18-19 

Domnul ti-a marturisit ca vei fi un 

popor al Lui, cum ti-a spus, daca vei 

pazi toate poruncile Lui, si iti va da 

asupra tuturor neamurilor pe care le-

a facut: intaietate in slava, in faima si 

in maretie, si vei fi un popor sfant 

pentru Domnul Dumnezeul tau, cum 

ti-a spus." 

 

Deuteronom 28:1 

Daca vei asculta de glasul Domnului 

Dumnezeului tau pazind si implinind 

toate poruncile Lui pe care ti le dau 

astazi, Domnul Dumnezeul tau iti va 

da intaietate asupra tuturor 

neamurilor de pe pamant. 

 

Deuteronom 28:2-6 

Iata toate binecuvantarile care vor 

veni peste tine si de care vei avea 

parte, daca vei asculta de glasul 

Domnului Dumnezeului tau: Vei fi 

binecuvantat in cetate si vei fi 

binecuvantat la camp.Rodul 

pantecelui tau, rodul pamantului tau, 

rodul turmelor tale, fatul vacilor si 

oilor tale, toate acestea vor fi 

binecuvantate.Cosnita si postava ta 

vor fi binecuvantate. Vei fi 

binecuvantat la venirea ta si vei fi 

binecuvantat la plecarea ta. 

  

Deuteronom 28:8 

Domnul va face ca binecuvantarea 

sa fie cu tine in granarele tale si in 

toate lucrurile pe care vei pune 

mana. Te va binecuvanta in tara pe 

care ti-o da Domnul Dumnezeul tau. 

 

Deuteronom 28:10 

Toate popoarele vor vedea ca tu 

porti Numele Domnului si se vor 

teme de tine. 

 

 



Deuteronom 28:11 

 Domnul te va coplesi cu bunatati, 

inmultind rodul trupului tau, rodul 

turmelor tale si rodul pamantului tau, 

in tara pe care Domnul a jurat 

parintilor tai ca ti-o va da. 

 

Deuteronom 28:12 

Domnul iti va deschide comoara Lui 

cea buna, cerul, ca sa trimita tarii 

tale ploaie la vreme si ca sa 

binecuvanteze tot lucrul mainilor tale: 

vei da cu imprumut multor neamuri, 

dar tu nu vei lua cu imprumut. 

 

Deuteronom 28:13 

Domnul te va face sa fii cap, nu 

coada; intotdeauna vei fi sus, si 

niciodata nu vei fi jos, daca vei 

asculta de poruncile Domnului 

Dumnezeului tau pe care ti le dau 

astazi, daca le vei pazi si le vei 

implini 

 

Deuteronom 28:47-48 

Pentru ca, in mijlocul belsugului 

tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului 

Dumnezeului tau cu bucurie si cu 

draga inima, vei sluji in mijlocul 

foamei, setei, goliciunii si lipsei de 

toate, vrajmasilor tai, pe care-i va 

trimite Domnul impotriva ta. El iti va 

pune pe grumaz un jug de fier, pana 

te va nimici. 

 

Deuteronom 29:9 

Sa paziti, dar, cuvintele legamantului 

acestuia si sa le impliniti, ca sa 

izbutiti in tot ce veti face. 

 

Deuteronom 29:18 

Sa nu fie intre voi nici barbat, nici 

femeie, nici familie, nici semintie, a 

caror inima sa se abata azi de la 

Domnul Dumnezeul nostru ca sa se 

duca sa slujeasca dumnezeilor 

neamurilor acelora. 

 

Deuteronom 29:29 

Lucrurile ascunse sunt ale Domnului 

Dumnezeului nostru, iar lucrurile 

descoperite sunt ale noastre si ale 

copiilor nostri, pe vecie, ca sa 

implinim toate cuvintele Legii 

acesteia. 

 

Deuteronom 32:28 

Ei sunt un neam care si-a pierdut 

bunul simt si nu-i pricepere in ei. 

 

Deuteronom 30:9-10 

Domnul Dumnezeul tau te va umple 

de bunatati, facand sa propaseasca 

tot lucrul mainilor tale, rodul trupului 

tau, rodul turmelor tale si rodul 

pamantului tau; caci Domnul Se va 

bucura din nou de fericirea ta, cum 

Se bucura de fericirea parintilor tai, 

daca vei asculta de glasul Domnului 

Dumnezeului tau pazind poruncile si 

randuielile Lui scrise in cartea 

aceasta a Legii, daca te vei intoarce 

la Domnul Dumnezeul tau din toata 

inima ta si din tot sufletul tau. 

 

Numeri 12:7 

Nu tot asa este insa cu robul Meu 

Moise. El este credincios in toata 

casa Mea. 

Deuteronom 30:6 

Domnul Dumnezeul tau iti va taia 

imprejur inima ta si inima semintei 

tale, si vei iubi pe Domnul 

Dumnezeul tau din toata inima ta si 

din tot sufletul tau, ca sa traiesti. 

 

Deuteronom 30:15-16 

Iata, iti pun azi inainte viata si binele, 

moartea si raul. Caci iti poruncesc 

azi sa iubesti pe Domnul Dumnezeul 

tau, sa umbli pe caile Lui si sa 

pazesti poruncile Lui, legile Lui si 

randuielile Lui, ca sa traiesti si sa te 

inmultesti si ca Domnul Dumnezeul 

tau sa te binecuvanteze in tara pe 

care o vei lua in stapanire. 

 

Deuteronom 30:19-20 

Iau azi cerul si pamantul martori 

impotriva voastra ca ti-am pus 

inainte viata si moartea, 

binecuvantarea si blestemul. Alege 

viata, ca sa traiesti, tu si samanta ta,. 

iubind pe Domnul Dumnezeul tau, 

ascultand de glasul Lui si lipindu-te 

de El: caci de aceasta atarna viata ta 

si lungimea zilelor tale, si numai asa 

vei putea locui in tara pe care a jurat 

Domnul ca o va da parintilor tai. 

 

Deuteronom 31:3 

Domnul Dumnezeul tau va merge El 

insusi inaintea ta, va nimici 

neamurile acestea dinaintea ta si vei 

pune stapanire pe ele. Iosua va 

merge inaintea ta, cum a spus 

Domnul. 

 

 

 

Deuteronom 31:7 

Intareste-te si imbarbateaza-te. Caci 

tu vei intra cu poporul acesta in tara 

pe care Domnul a jurat parintilor lor 

ca le-o va da, si tu ii vei pune in 

stapanirea ei. 

 

Deuteronom 31:11 

cand tot Israelul va veni sa se 

infatiseze inaintea Domnului 

Dumnezeului tau in locul pe care-l va 

alege El, sa citesti Legea aceasta 

inaintea intregului Israel, in auzul lor. 

 

Deuteronom 31:12 

Sa strangi poporul, barbatii, femeile, 

copiii si strainul care va fi in cetatile 

tale, ca sa auda si sa invete sa se 

teama de Domnul Dumnezeul vostru, 

sa pazeasca si sa implineasca toate 

cuvintele Legii acesteia. 

 

Deuteronom 31:13b 

copiii lor, care n-o vor cunoaste, s-o 

auda si sa invete sa se teama de 

Domnul Dumnezeul vostru,  

 

Deuteronom 32:2 

Ca ploaia sa curga invataturile mele, 

ca roua sa cada cuvantul meu, ca 

ploaia repede pe verdeata, ca 

picaturile de ploaie pe iarba! 

 

Deuteronom 32:3-4 

Caci voi vesti Numele Domnului. Dati 

slava Dumnezeului nostru! El este 

Stanca; lucrarile Lui sunt 

desavarsite, caci toate caile Lui sunt 

drepte; El este un Dumnezeu 

credincios si fara nedreptate, El este 

drept si curat. 

 

Deuteronom 32:15b-16 

Si a parasit pe Dumnezeu, Ziditorul 

lui, a nesocotit Stanca mantuirii lui. 

L-au intaratat la gelozie prin 

dumnezei straini, L-au maniat prin 

uraciuni; 

 

Deuteronom 32:36 

Domnul va judeca pe poporul Sau, 

dar va avea mila de robii Sai, vazand 

ca puterea le este sleita si ca nu mai 

este nici rob, nici slobod. 

 

Deuteronom 33:3 

Da, El iubeste popoarele; toti sfintii 

sunt in mana Ta. Ei au stat la 

picioarele Tale, au primit cuvintele 

Tale. 



Deuteronom 32:39 

Sa stiti, dar, ca Eu sunt Dumnezeu si 

ca nu este alt dumnezeu afara de 

Mine; Eu dau viata si Eu omor, Eu 

ranesc si Eu tamaduiesc, si nimeni 

nu poate scoate pe cineva din mana 

Mea. 

 

Deuteronom 32:46 

Puneti-va la inima toate cuvintele pe 

care va jur astazi sa le porunciti 

copiilor vostri, ca sa pazeasca si sa 

implineasca toate cuvintele Legii 

acesteia. 

 

Numeri 23:23c 

Ce lucruri mari a facut Dumnezeu! 

 

Deuteronom 33:11a 

Binecuvanta taria lui, Doamne! 

Primeste lucrarea mainilor lui! 

 

Deuteronom 33:23b 

satul de bunavointa si coplesit cu 

binecuvantari de la Domnul 

 

Deuteronom 33:26 

Nimeni nu este ca Dumnezeul lui 

Israel, El trece pe ceruri ca sa-ti vina 

in ajutor, trece cu maretie pe nori. 

 

Deuteronom 33:27a 

Dumnezeul cel Vesnic este un loc de 

adapost, si sub bratele Lui cele 

vesnice este un loc de scapare. 

 

Deuteronom 33:29a 

 Ferice de tine, Israele! Cine este ca 

tine, un popor mantuit de Domnul, 

Scutul care iti da ajutor si sabia care 

te face slavit? 

 

Deuteronom 34:9a 

 Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul 

intelepciunii, caci Moise isi pusese 

mainile peste el. 

 

Deuteronom 34:10 

In Israel nu s-a mai ridicat proroc ca 

Moise, pe care Domnul sa-l fi 

cunoscut fata in fata. 

 

Numeri 9:18 

Copiii lui Israel porneau dupa 

porunca Domnului si tabarau dupa 

porunca Domnului; tabarau atata 

vreme cat ramanea norul deasupra 

Cortului. 

 

 

Numeri 10:32 

Si daca vii cu noi, te vom face sa te 

bucuri de binele pe care ni-l va face 

Domnul. 

 

Numeri 10:36 

"Intoarce-te, Doamne, la zecile de 

mii ale miilor lui Israel!" 

 

Numeri 11:17 

Eu Ma voi cobori si iti voi vorbi acolo; 

voi lua din Duhul care este peste tine 

si-L voi pune peste ei ca sa poarte 

impreuna cu tine sarcina poporului si 

sa n-o porti tu singur. 

 

Numeri 12:3 

Moise insa era un om foarte bland, 

mai bland decat orice om de pe fata 

pamantului. 

 

Numeri 12:8a 

 Eu ii vorbesc gura catre gura, Ma 

descopar lui nu prin lucruri grele de 

inteles, ci el vede chipul Domnului.  

 

Numeri 12:13 

 Moise a strigat catre Domnul, 

zicand: "Dumnezeule, Te rog, 

vindeca-o!" 

 

Numeri 13:30a 

Caleb a potolit poporul care cartea 

impotriva lui Moise.  

 

Numeri 14:18 

Domnul este incet la manie si bogat 

in bunatate, iarta faradelegea si 

razvratirea; dar nu tine pe cel vinovat 

drept nevinovat si pedepseste 

faradelegea parintilor in copii pana la 

al treilea si al patrulea neam. 

 

Numeri 14:24 

robul Meu Caleb a fost insufletit de 

un alt duh si a urmat in totul calea 

Mea, il voi face sa intre in tara in 

care s-a dus, si urmasii lui o vor 

stapani. 

 

Numeri 16:7b 

Acela pe care-l va alege Domnul, va 

fi sfant. 

 

Numeri 16:28 

Iata cum veti cunoaste ca Domnul m-

a trimis sa fac toate aceste lucruri si 

ca nu lucrez din capul meu. 

 

 

Numeri 20:16 

Am strigat catre Domnul, si El ne-a 

auzit glasul. A trimis un Inger si ne-a 

scos din Egipt. 

 

Numeri 21:7 

"Am pacatuit, caci am vorbit 

impotriva Domnului si impotriva ta. 

Roaga-te Domnului, ca sa departeze 

de la noi acesti serpi." Moise s-a 

rugat pentru popor. 

 

Numeri 22:8b 

va voi da raspuns, dupa cum imi va 

spune Domnul. 

 

Numeri 22:13 

"Duceti-va inapoi in tara voastra, caci 

Domnul nu vrea sa ma lase sa merg 

cu voi." 

 

Numeri 22:35b 

dar sa spui numai cuvintele pe care ti 

le voi spune Eu. 

 

Numeri 22:38 

Voi spune cuvintele pe care mi le va 

pune Dumnezeu in gura. 

 

Numeri 23:10b 

O, de as muri de moartea celor 

neprihaniti, si sfarsitul meu sa fie ca 

al lor! 

 

Numeri 23:19 

Dumnezeu nu este un om ca sa 

minta, nici un fiu al omului, ca sa-I 

para rau. Ce a spus, oare nu va 

face? Ce a fagaduit, oare nu va 

implini? 

 

Numeri 23:20 

Iata ca am primit porunca sa 

binecuvantez. Da, El a binecuvantat, 

si eu nu pot intoarce. 

 

Numeri 23:22b 

Taria Lui este pentru el ca a 

bivolului. 

 

Numeri 23:26b 

"Nu ti-am spus ca voi face tot ce va 

spune Domnul?" 

 

Numeri 9:8 

"Asteptati sa vad ce va porunceste 

Domnul." 

 

Numeri 24:18c 

Israel face fapte mari. 



Numeri 24:16 

asa zice cel ce aude cuvintele lui 

Dumnezeu, cel ce cunoaste planurile 

Celui Preainalt, cel ce vede vedenia 

Celui Atotputernic, cel ce cade cu 

fata la pamant si ai carui ochi sunt 

deschisi.. 

 

Numeri 24:17a 

"Il vad, dar nu acum, Il privesc, dar 

nu de aproape. 

 

Numeri 25:13c 

a fost plin de ravna pentru 

Dumnezeul lui si a facut ispasire 

pentru copiii lui Israel. 

 

Leveticul 9:4c 

Caci azi vi Se va arata Domnul. 

 

Numeri 30:13 

Barbatul ei poate intari si barbatul ei 

poate desfiinta orice juruinta, orice 

juramant cu care se leaga ea ca sa-

si mahneasca sufletul. 

 

Numeri 36:6 

Iata ce porunceste Domnul cu privire 

la fetele lui Telofhad: sa se marite 

dupa cine vor vrea, numai sa se 

marite intr-o familie din semintia 

parintilor lor. 

 

Leveticul 2:13 

Toate darurile tale de mancare sa le 

sarezi cu sare; sa nu lasi sa 

lipseasca niciodata de pe darurile 

tale de mancare sarea, care este 

semnul legamantului Dumnezeului 

tau; la toate darurile tale de mancare 

sa aduci sare. 

 

Leveticul 6:13 

 Focul sa arda necurmat pe altar si 

sa nu se stinga deloc. 

 

Leveticul 7:12a 

Daca cineva o aduce ca jertfa de 

lauda, sa aduca impreuna cu jertfa 

de multumire, 

 

Leveticul 9:6 

"Sa faceti ce a poruncit Domnul; si vi 

se va arata slava Domnului." 

 

Leveticul 10:9a 

Tu si fiii tai impreuna cu tine sa nu 

beti vin, nici bautura ametitoare,  

 

 

Leveticul 18:5 

Sa paziti legile si poruncile Mele: 

omul care le va implini va trai prin 

ele. Eu sunt Domnul! 

 

Leveticul 19:11 

Sa nu furati si sa nu mintiti, nici sa nu 

va inselati unii pe altii. 

 

Leveticul 19:13 

Sa nu asupresti pe aproapele tau si 

sa nu storci nimic de la el prin sila. 

Sa nu opresti pana a doua zi plata 

celui tocmit cu ziua. 

 

Leveticul 19:14 

Sa nu vorbesti de rau pe un surd si 

sa nu pui inaintea unui orb nimic 

care sa-l poata face sa cada; ci sa te 

temi de Dumnezeul tau. Eu sunt 

Domnul. 

 

Leveticul 19:15 

Sa nu faceti nedreptate la judecata: 

sa nu cauti la fata saracului si sa nu 

partinesti pe nimeni din cei mari, ci 

sa judeci pe aproapele tau dupa 

dreptate. 

 

Leveticul 19:16 

Sa nu umbli cu barfe in poporul tau. 

Sa nu te ridici impotriva vietii 

aproapelui tau. Eu sunt Domnul. 

 

Leveticul 19:17 

Sa nu urasti pe fratele tau in inima 

ta; sa mustri pe aproapele tau, dar 

sa nu te incarci cu un pacat din 

pricina lui. 

 

Leveticul 19:18 

Sa nu te razbuni si sa nu tii necaz pe 

copiii poporului tau. Sa iubesti pe 

aproapele tau ca pe tine insuti. Eu 

sunt Domnul. 

 

Leveticul 19:24 

toate roadele sa fie inchinate 

Domnului, spre lauda Lui. 

 

Leveticul 19:25 

sa mancati roadele, ca ele sa vi se 

inmulteasca din ce in ce mai mult: Eu 

sunt Domnul Dumnezeul vostru. 

 

Leveticul 20:8 

Sa paziti legile Mele si sa le impliniti. 

Eu sunt Domnul care va sfintesc. 

 

 

Leveticul 20:26 

Voi sa-Mi fiti sfinti, caci Eu sunt sfant, 

Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte 

dintre popoare ca sa fiti ai Mei. 

 

Leveticul 21:13 

Femeia pe care o va lua el de 

nevasta sa fie fecioara. 

 

Leveticul 25:17 

 Niciunul din voi sa nu insele deci pe 

aproapele lui, si sa te temi de 

Dumnezeul tau; caci Eu sunt Domnul 

Dumnezeul vostru. 

 

Leveticul 5:21 

 Eu va voi da binecuvantarea Mea  

 

Leveticul 25:35 

Daca fratele tau saraceste si nu mai 

poate munci langa tine, sa-l sprijini, 

fie ca strain, fie ca venetic, ca sa 

traiasca impreuna cu tine. 

 

Leveticul 25:36 

Sa nu iei de la el nici dobanda, nici 

camata: sa te temi de Dumnezeul 

tau, si fratele tau sa traiasca 

impreuna cu tine. 

 

Leveticul 25:37 

Sa nu-i imprumuti banii tai cu 

dobanda si sa nu-i imprumuti 

merindea ta pe camata. 

 

Leveticul 25:43 

 Sa nu-l stapanesti cu asprime si sa 

te temi de Dumnezeul tau. 

 

Leveticul 25:46c 

niciunul din voi sa nu stapaneasca 

pe fratele sau cu asprime. 

 

Leveticul 26:13b 

Eu am rupt legaturile jugului vostru si 

v-am facut sa mergeti cu capul 

ridicat. 

 

Leveticul 27:28c 

tot ce va fi daruit Domnului prin 

fagaduinta va fi un lucru preasfant 

pentru Domnul. 

 

Leveticul 27:32 

Orice zeciuiala din cirezi si din turme, 

din tot ce trece sub toiag, sa fie o 

zeciuiala inchinata Domnului. 

 

 

 



Exodul 1:21 

Pentru ca moasele se temusera de 

Dumnezeu, Dumnezeu le-a facut 

case. 

 

Exodul 2:23b 

copiii lui Israel gemeau inca din 

pricina robiei si scoteau strigate 

deznadajduite. Strigatele acestea, pe 

care li le smulgea robia, s-au suit 

pana la Dumnezeu. 

 

Exodul 2:24 

Dumnezeu a auzit gemetele lor si Si-

a adus aminte de legamantul Sau 

facut cu Avraam, Isaac si Iacov. 

 

Exodul 2:25 

Dumnezeu a privit spre copiii lui 

Israel si a luat cunostinta de ei. 

 

Exodul 3:4 

Domnul a vazut ca el se intoarce sa 

vada; si Dumnezeu l-a chemat din 

mijlocul rugului si a zis: "Moise! 

Moise!" El a raspuns: "Iata-ma!" 

 

Exodul 3:7-8b 

Domnul a zis: "Am vazut asuprirea 

poporului Meu, care este in Egipt, si 

am auzit strigatele pe care le scoate 

din pricina asupritorilor lui; caci ii 

cunosc durerile. M-am coborat ca sa-

l izbavesc din mana egiptenilor si sa-

l scot din tara aceasta si sa-l duc intr-

o tara buna si intinsa, intr-o tara 

unde curge lapte si miere 

 

Exodul 3:10 

 Acum, vino, Eu te voi trimite la 

faraon, si vei scoate din Egipt pe 

poporul Meu, pe copiii lui Israel. 

 

Exodul 3:12 

Dumnezeu a zis: "Eu voi fi negresit 

cu tine; si iata care va fi pentru tine 

semnul ca Eu te-am trimis: dupa ce 

vei scoate pe popor din Egipt, veti 

sluji lui Dumnezeu pe muntele 

acesta." 

 

Exodul 3:14 

Dumnezeu a zis lui Moise: "Eu sunt 

Cel ce sunt." Si a adaugat: "Vei 

raspunde copiilor lui Israel astfel: 

"Cel ce Se numeste "Eu sunt", m-a 

trimis la voi." 

 

Exodul 8:31a 

 Domnul a facut cum cerea Moise;  

Exodul 3:21 

Voi face chiar ca poporul acesta sa 

capete trecere inaintea egiptenilor; 

si, cand veti pleca, nu veti pleca cu 

mainile goale. 

 

Exodul 4:5 

"Iata", a zis Domnul, "ce vei face ca 

sa creada ca ti S-a aratat Domnul 

Dumnezeul parintilor lor, Dumnezeul 

lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac si 

Dumnezeul lui Iacov." 

 

Exodul 4:10b 

"Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu 

vorbirea usoara; si cusurul acesta 

nu-i nici de ieri, nici de alaltaieri, nici 

macar de cand vorbesti Tu robului 

Tau; caci vorba si limba-mi este 

incurcata." 

 

Exodul 4:11-12 

Domnul i-a zis: "Cine a facut gura 

omului? Si cine face pe om mut sau 

surd, cu vedere sau orb? Oare nu 

Eu, Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu 

gura ta si te voi invata ce vei avea de 

spus." 

 

Exodul 4:15 

Tu ii vei vorbi si vei pune cuvintele in 

gura lui; si Eu voi fi cu gura ta si cu 

gura lui; si va voi invata ce veti avea 

de facut. 

 

Exodul 4:16 

El va vorbi poporului pentru tine, iti 

va sluji drept gura, si tu vei tine 

pentru el locul lui Dumnezeu. 

 

Exodul 4:31 

 Poporul a crezut. Astfel au aflat ca 

Domnul cercetase pe copiii lui Israel, 

ca le vazuse suferinta; si s-au plecat 

si s-au aruncat cu fata la pamant. 

 

Exodul 6:6b 

Eu sunt Domnul: Eu va voi izbavi din 

muncile cu care va apasa egiptenii, 

va voi izbavi din robia lor si va voi 

scapa cu brat intins si cu mari 

judecati. 

 

Exodul 6:7 

Va voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi 

Dumnezeul vostru, si veti cunoaste 

ca Eu, Domnul Dumnezeul vostru, va 

izbavesc de muncile cu care va 

apasa egiptenii. 

 

Exodul 6:9b 

deznadejdea si robia aspra in care 

se aflau i-au impiedicat sa asculte pe 

Moise. 

 

Exodul 7:16b 

 Lasa pe poporul Meu sa plece ca 

sa-Mi slujeasca in pustiu.  

 

Exodul 8:1b 

Lasa pe poporul Meu sa plece ca sa-

Mi slujeasca. 

 

Exodul 8:19b 

 "Aici este degetul lui Dumnezeu!" 

 

Exodul 8:22 

 Dar, in ziua aceea, voi deosebi 

tinutul Gosen, unde locuieste poporul 

Meu, si acolo nu vor fi muste, pentru 

ca sa cunosti ca Eu, Domnul, sunt in 

mijlocul tinutului acestuia. 

 

Exodul 8:30 

 Moise a iesit de la faraon si s-a 

rugat Domnului. 

 

Exodul 9:16 

 Dar te-am lasat sa ramai in picioare 

ca sa vezi puterea Mea, si Numele 

Meu sa fie vestit in tot pamantul. 

 

Exodul 11:3 

Domnul a facut ca poporul sa capete 

trecere inaintea egiptenilor. Chiar 

Moise era foarte bine vazut in tara 

Egiptului, inaintea slujitorilor lui 

faraon si inaintea poporului. 

 

Exodul 12:13 

Sangele va va sluji ca semn pe 

casele unde veti fi. Eu voi vedea 

sangele si voi trece pe langa voi, asa 

ca nu va va nimici nicio urgie, atunci 

cand voi lovi tara Egiptului. 

 

Exodul 12:23 

Cand va trece Domnul ca sa 

loveasca Egiptul, si va vedea 

sangele pe pragul de sus si pe cei 

doi stalpi ai usii, Domnul va trece pe 

langa usa si nu va ingadui 

Nimicitorului sa intre in casele 

voastre ca sa va loveasca. 

 

Exodul 12:36 

Domnul a facut ca poporul sa capete 

trecere inaintea egiptenilor, care le-

au implinit cererea.  

 



Exodul 13:9b 

legea Domnului sa fie intotdeauna in 

gura ta; caci cu mana puternica te-a 

scos Domnul din Egipt. 

 

Exodul 13:14b 

Prin mana Lui cea atotputernica, 

Domnul ne-a scos din Egipt, din casa 

robiei; 

 

Exodul 13:21 

Domnul mergea inaintea lor, ziua 

intr-un stalp de nor, ca sa-i 

calauzeasca pe drum, iar noaptea 

intr-un stalp de foc, ca sa-i lumineze, 

pentru ca sa mearga si ziua si 

noaptea. 

 

Exodul 14:10c 

Si copiii lui Israel s-au inspaimantat 

foarte tare si au strigat catre Domnul 

dupa ajutor. 

 

Exodul 15:3 

 Domnul este un razboinic viteaz: 

numele Lui este Domnul. 

 

Exodul 14:13 

Nu va temeti de nimic, stati pe loc si 

veti vedea izbavirea pe care v-o va 

da Domnul in ziua aceasta; caci pe 

egiptenii acestia, pe care-i vedeti azi, 

nu-i veti mai vedea niciodata. 

 

Exodul 14:31 

Israel a vazut mana puternica pe 

care o indreptase Domnul impotriva 

egiptenilor. Si poporul s-a temut de 

Domnul si a crezut in Domnul si in 

robul Sau Moise. 

 

Exodul 15:6 

Dreapta Ta, Doamne, si-a facut 

vestita taria; mana Ta cea dreapta, 

Doamne, a zdrobit pe vrajmasi. 

 

Exodul 15:11 

Cine este ca Tine intre dumnezei, 

Doamne? Cine este ca Tine minunat 

in sfintenie, bogat in fapte de lauda, 

si facator de minuni? 

 

Exodul 15:13 

 Prin indurarea Ta, Tu ai calauzit si ai 

izbavit pe poporul acesta; iar prin 

puterea Ta il indrepti spre locasul 

sfinteniei Tale. 

 

 

 

Exodul 15:25 

Moise a strigat catre Domnul; si 

Domnul i-a aratat un lemn, pe care l-

a aruncat in apa. Si apa s-a facut 

dulce. Acolo a dat Domnul poporului 

legi si porunci, si acolo l-a pus la 

incercare. 

 

Exodul 16:4 

Domnul a zis lui Moise: "Iata ca voi 

face sa va ploua paine din ceruri. 

Poporul va iesi afara si va strange, 

cat ii trebuie pentru fiecare zi, ca sa-l 

pun la incercare si sa vad daca va 

umbla sau nu dupa legea Mea. 

 

Exodul 16:8 

"Domnul va va da asta-seara carne 

de mancat, si maine dimineata va va 

da paine sa va saturati, pentru ca a 

auzit Domnul cartirile pe care le-ati 

rostit impotriva Lui; caci ce suntem 

noi? Cartirile voastre nu se indreapta 

impotriva noastra, ci impotriva 

Domnului." 

 

Exodul 16:15c 

Este painea pe care v-o da Domnul 

ca hrana. 

 

Exodul 17:15 

Moise a zidit un altar si i-a pus 

numele "Domnul, steagul meu". 

 

Exodul 18:11 

Cunosc acum ca Domnul este mai 

mare decat toti dumnezeii; caci in 

lucrul in care s-au purtat cu trufie, El 

a fost mai presus de ei. 

 

Exodul 18:19 

Acum asculta glasul meu; am sa-ti 

dau un sfat, si Dumnezeu va fi cu 

tine! Fii talmaciul poporului inaintea 

lui Dumnezeu si du pricinile inaintea 

lui Dumnezeu. 

 

Exodul 18:20 

 Invata-i poruncile si legile; si arata-le 

calea pe care trebuie s-o urmeze si 

ce trebuie sa faca. 

 

Exodul 18:21a 

Alege din tot poporul oameni 

destoinici, tematori de Dumnezeu, 

oameni de incredere, vrajmasi ai 

lacomiei… 

 

 

 

Exodul 19:4 

Ati vazut ce am facut Egiptului si 

cum v-am purtat pe aripi de vultur si 

v-am adus aici la Mine. 

 

Exodul 19:5-6 

Acum, daca veti asculta glasul Meu 

si daca veti pazi legamantul Meu, 

veti fi ai Mei dintre toate popoarele, 

caci tot pamantul este al Meu; Imi 

veti fi o imparatie de preoti si un 

neam sfant. 

 

Exodul 19:9 

Iata, voi veni la tine intr-un nor gros, 

pentru ca sa auda poporul cand iti 

voi vorbi si sa aiba intotdeauna 

incredere in tine." Moise a spus 

Domnului cuvintele poporului. 

 

Exodul 19:19b 

Moise vorbea, si Dumnezeu ii 

raspundea cu glas tare. 

 

Exodul 20:7a 

Sa nu iei in desert Numele Domnului 

Dumnezeului tau; 

 

Exodul 20:12 

Cinsteste pe tatal tau si pe mama ta, 

pentru ca sa ti se lungeasca zilele in 

tara pe care ti-o da Domnul 

Dumnezeul tau. 

 

Exodul 20:20 

"Nu va inspaimantati; caci 

Dumnezeu a venit tocmai ca sa va 

puna la incercare si ca sa aveti frica 

Lui inaintea ochilor vostri, pentru ca 

sa nu pacatuiti." 

 

Exodul 22:22-23 

 Sa nu asupresti pe vaduva, nici pe 

orfan. Daca-i asupresti, si ei striga la 

Mine dupa ajutor, Eu le voi auzi 

strigatele; 

 

Exodul 22:27b 

 Daca striga spre Mine dupa ajutor, 

Eu il voi auzi, caci Eu sunt milostiv. 

 

Exodul 22:31a 

Sa-Mi fiti niste oameni sfinti. 

 

Exodul 23:1 

Sa nu raspandesti zvonuri 

neadevarate. Sa nu te unesti cu cel 

rau, ca sa faci o marturisire 

mincinoasa pentru el. 

 



Exodul 23:2 

Sa nu te iei dupa multime ca sa faci 

rau; si la judecata sa nu marturisesti 

trecand de partea celor multi, ca sa 

abati dreptatea. 

 

Exodul 23:7 

Fereste-te de o invinuire nedreapta 

si sa nu omori pe cel nevinovat si pe 

cel drept; caci nu voi ierta pe cel 

vinovat. 

 

Exodul 23:8 

Sa nu primesti daruri; caci darurile 

orbesc pe cei ce au ochii deschisi si 

sucesc hotararile celor drepti. 

 

Exodul 23:9 

Sa nu asupresti pe strain; stiti ce 

simte strainul, caci si voi ati fost 

straini in tara Egiptului. 

 

Exodul 23:13 

Sa paziti tot ce v-am spus si sa nu 

rostiti numele altor dumnezei: 

numele lor sa nu se auda iesind din 

gura voastra. 

 

Exodul 23:21 

Fii cu ochii in patru inaintea Lui si 

asculta glasul Lui; sa nu te 

impotrivesti Lui, pentru ca nu va va 

ierta pacatele, caci Numele Meu este 

in El. 

 

Exodul 23:22 

Dar daca vei asculta glasul Lui si 

daca vei face tot ce-ti voi spune, Eu 

voi fi vrajmasul vrajmasilor tai si 

potrivnicul potrivnicilor tai. 

 

Exodul 23:23a 

Ingerul Meu va merge inaintea ta si 

te va duce  

 

Exodul 23:24 

Sa nu te inchini inaintea dumnezeilor 

lor si sa nu le slujesti; sa nu te iei 

dupa popoarele acestea, in purtarea 

lor, ci sa le nimicesti cu desavarsire 

si sa le darami capistile. 

 

Exodul 23:27 

Voi trimite groaza Mea inaintea ta, 

voi pune pe fuga pe toate popoarele 

la care vei ajunge si voi face ca toti 

vrajmasii tai sa dea dosul inaintea ta 

 

 

 

Exodul 18:15b 

Poporul vine la mine ca sa ceara sfat 

lui Dumnezeu. 

 

Exodul 23:32 

Sa nu faci legamant cu ei, nici cu 

dumnezeii lor. 

 

Exodul 24:4 

Moise a scris toate cuvintele 

Domnului.  

 

Exodul 24:5a 

A trimis pe niste tineri dintre copiii lui 

Israel sa aduca Domnului arderi de 

tot  

 

Exodul 24:13 

Moise s-a sculat, impreuna cu Iosua, 

care-i slujea: si Moise s-a suit pe 

muntele lui Dumnezeu. 

 

Exodul 25:8 

Sa-Mi faca un Locas Sfant, si Eu voi 

locui in mijlocul lor. 

 

Exodul 27:20 

Sa poruncesti copiilor lui Israel sa-ti 

aduca pentru sfesnic untdelemn 

curat de masline fara drojdii, ca sa 

arda in candele necurmat. 

 

Exodul 28:1b 

ia-i dintre copiii lui Israel si pune-i 

deoparte in slujba Mea ca preoti.. 

 

Exodul 28:3 

Vorbeste cu toti cei destoinici, carora 

le-am dat un duh de pricepere, 

 

Exodul 28:41b 

sa-i inchini in slujba, sa-i sfintesti si-

Mi vor sluji ca preoti. 

 

Exodul 29:43 

Acolo Ma voi intalni cu copiii lui 

Israel, si locul acela va fi sfintit de 

slava Mea. 

 

Exodul 29:45 

 Eu voi locui in mijlocul copiilor lui 

Israel si voi fi Dumnezeul lor. 

 

Exodul 29:46 

Ei vor cunoaste ca Eu sunt Domnul 

Dumnezeul lor care i-am scos din 

tara Egiptului ca sa locuiesc in 

mijlocul lor. Eu sunt Domnul 

Dumnezeul lor. 

 

Exodul 30:12b 

fiecare din ei sa dea Domnului un 

dar in bani, 

 

Exodul 31:3-5 

L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, 

i-am dat un duh de intelepciune, 

pricepere si stiinta pentru tot felul de 

lucrari, i-am dat putere sa 

nascoceasca tot felul de lucrari 

mestesugite, sa lucreze in aur, in 

argint si in arama, sa sape in pietre 

si sa le lege, sa lucreze in lemn si sa 

faca tot felul de lucrari. 

 

Exodul 32:29 

Predati-va azi in slujba Domnului, 

chiar cu jertfa fiului si fratelui vostru, 

pentru ca binecuvantarea Lui sa vina 

astazi peste voi! 

 

Exodul 33:7 

Si toti cei ce intrebau pe Domnul se 

duceau la Cortul intalnirii, care era 

afara din tabara. 

 

Exodul 33:11a 

Domnul vorbea cu Moise fata in fata, 

cum vorbeste un om cu prietenul lui.  

 

Exodul 33:13 

Acum, daca am capatat trecere 

inaintea Ta, arata-mi caile Tale; 

atunci Te voi cunoaste si voi avea 

trecere inaintea Ta. Si gandeste-Te 

ca neamul aceasta este poporul Tau! 

 

Exodul 33:16 

Cum se va sti ca am capatat trecere 

inaintea Ta, eu si poporul Tau? Oare 

nu cand vei merge Tu cu noi si cand 

prin aceasta vom fi deosebiti, eu si 

poporul Tau, de toate popoarele de 

pe fata pamantului? 

 

Exodul 33:17 

Domnul a zis lui Moise: "Voi face si 

ceea ce-Mi ceri acum, caci ai capatat 

trecere inaintea Mea si te cunosc pe 

nume!" 

 

Exodul 33:18-19 

Moise a zis: "Arata-mi slava Ta!" 

Domnul a raspuns: "Voi face sa 

treaca pe dinaintea ta toata 

frumusetea Mea si voi chema 

Numele Domnului inaintea ta; Eu Ma 

indur de cine vreau sa Ma indur si 

am mila de cine vreau sa am mila!" 

 



Exodul 33:21 

Domnul a zis: "Iata un loc langa 

Mine; vei sta pe stanca.” 

 

Exodul 34:6-7 

Si Domnul a trecut pe dinaintea lui si 

a strigat: "Domnul Dumnezeu este 

un Dumnezeu plin de indurare si 

milostiv, incet la manie, plin de 

bunatate si credinciosie, care Isi tine 

dragostea pana in mii de neamuri de 

oameni, iarta faradelegea, 

razvratirea si pacatul, dar nu 

socoteste pe cel vinovat drept 

nevinovat, si pedepseste 

faradelegea parintilor in copii si in 

copiii copiilor lor pana la al treilea si 

al patrulea neam!" 

 

Exodul 34:10 

"Iata, Eu fac un legamant. Voi face, 

in fata intregului popor, minuni care 

n-au avut loc in nicio tara si la niciun 

neam; tot poporul care este in jurul 

tau va vedea lucrarea Domnului, si 

prin tine voi face lucruri infricosate.” 

 

Exodul 34:12 

Sa nu cumva sa faci legamant cu 

locuitorii tarii unde ai sa intri, ca sa 

nu fie o cursa pentru tine, daca vor 

locui in mijlocul tau. 

 

Exodul 34:14 

Sa nu te inchini inaintea unui alt 

dumnezeu; caci Domnul se numeste 

gelos, este un Dumnezeu gelos. 

 

Exodul 34:28 

 Moise a stat acolo cu Domnul 

patruzeci de zile si patruzeci de 

nopti. N-a mancat deloc paine si n-a 

baut deloc apa. Si Domnul a scris pe 

table cuvintele legamantului, cele 

Zece Porunci. 

 

Exodul 35:5 

Luati din ce aveti si aduceti un prinos 

Domnului. - Fiecare sa aduca prinos 

Domnului ce-l lasa inima: 

 

Exodul 35:25a 

Toate femeile iscusite au tors cu 

mainile lor si au adus lucrul lor.. 

 

Exodul 35:26 

Toate femeile cu tragere de inima si 

iscusite au tors.. 

 

 

Exodul 35:29 

Toti copiii lui Israel, barbati si femei, 

pe care-i tragea inima sa ajute la 

lucrul poruncit de Domnul prin Moise, 

au adus Domnului daruri de 

bunavoie. 

 

Exodul 25:31 

 L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, 

duh de intelepciune, pricepere si 

stiinta, pentru tot felul de lucrari. 

 

Exodul 25:32-33 

I-a dat putere sa nascoceasca 

planuri, sa lucreze in aur, in argint si 

in arama, sa sape in pietre si sa le 

lege, sa lucreze lemnul cu mestesug 

si sa faca tot felul de lucrari 

mestesugite. 

 

Exodul 25:34 

 I-a dat si darul sa invete pe altii 

 

Exodul 25:35 

I-a umplut cu pricepere ca sa faca 

toate lucrarile, ….sa faca tot felul de 

lucrari si nascociri de planuri. 

 

Exodul 36:1 

toti barbatii iscusiti in care pusese 

Domnul intelepciune si pricepere, ca 

sa stie sa faca lucrarile randuite 

pentru slujba Sfantului Locas, au 

facut totul dupa cum poruncise 

Domnul. 

 

Exodul 36:2 

barbatii iscusiti in mintea carora 

pusese Domnul pricepere, si anume 

pe toti cei cu tragere de inima la 

lucrul acesta ca sa-l faca. 

 

Exodul 39:43 

Moise a cercetat toate lucrarile; si 

iata, le facusera cum poruncise 

Domnul, asa le facusera. Si Moise i-

a binecuvantat. 

 

Exodul 40:35c 

slava Domnului umplea Cortul. 

 

Exodul 40:38 

Norul Domnului era deasupra 

Cortului ziua; iar noaptea, era un foc 

inaintea intregii case a lui Israel, in 

timpul tuturor calatoriilor lor. 

 

Exodul 33:12c 

"Eu te cunosc pe nume si ai capatat 

trecere inaintea Mea!" 

Genesa 1:27 

Dumnezeu a facut pe om dupa 

chipul Sau, l-a facut dupa chipul lui 

Dumnezeu; parte barbateasca si 

parte femeiasca i-a facut. 

 

Genesa 1:28 

 Dumnezeu i-a binecuvantat si 

Dumnezeu le-a zis: "Cresteti, 

inmultiti-va, umpleti pamantul si 

supuneti-l; si stapaniti peste pestii 

marii, peste pasarile cerului si peste 

orice vietuitoare care se misca pe 

pamant." 

 

Genesa 2:7 

Domnul Dumnezeu a facut pe om din 

tarana pamantului, i-a suflat in nari 

suflare de viata, si omul s-a facut 

astfel un suflet viu. 

 

Genesa 2:15 

Domnul Dumnezeu a luat pe om si l-

a asezat in gradina Edenului, ca s-o 

lucreze si s-o pazeasca. 

 

Genesa 2:18 

 Domnul Dumnezeu a zis: "Nu este 

bine ca omul sa fie singur; am sa-i 

fac un ajutor potrivit pentru el." 

 

Genesa 2:22 

Din coasta pe care o luase din om, 

Domnul Dumnezeu a facut o femeie 

si a adus-o la om. 

 

Genesa 2:23 

 Si omul a zis: "Iata in sfarsit aceea 

care este os din oasele mele si carne 

din carnea mea! Ea se va numi 

"femeie", pentru ca a fost luata din 

om." 

 

Genesa 2:24 

De aceea va lasa omul pe tatal sau 

si pe mama sa, si se va lipi de 

nevasta sa si se vor face un singur 

trup. 

 

Genesa 3:6 

Femeia a vazut ca pomul era bun de 

mancat si placut de privit si ca pomul 

era de dorit ca sa deschida cuiva 

mintea. A luat deci din rodul lui si a 

mancat; a dat si barbatului ei, care 

era langa ea, si barbatul a mancat si 

el. 

Genesa 3:9 

Domnul Dumnezeu a chemat pe om 

si i-a zis: "Unde esti?" 



Genesa 3:16 

Femeii i-a zis: "Voi mari foarte mult 

suferinta si insarcinarea ta; cu durere 

vei naste copii, si dorintele tale se 

vor tine dupa barbatul tau, iar el va 

stapani peste tine." 

 

Genesa 3:17c 

Cu multa truda sa-ti scoti hrana din 

el in toate zilele vietii tale; 

 

Genesa 3:19 

 In sudoarea fetei tale sa-ti mananci 

painea, pana te vei intoarce in 

pamant, caci din el ai fost luat; caci 

tarana esti si in tarana te vei 

intoarce. 

 

Genesa 4:1b 

 "Am capatat un om cu ajutorul 

Domnului!" 

 

Genesa 14:20c 

Avram i-a dat zeciuiala din toate. 

 

Genesa 1:31a 

Dumnezeu S-a uitat la tot ce facuse; 

si iata ca erau foarte bune. 

 

Genesa 4:7 

Nu-i asa? Daca faci bine, vei fi bine 

primit; dar daca faci rau, pacatul 

pandeste la usa; dorinta lui se tine 

dupa tine, dar tu sa-l stapanesti. 

 

Genesa 4:26 

Atunci au inceput oamenii sa cheme 

Numele Domnului. 

 

Genesa 5:22b 

Enoh a umblat cu Dumnezeu trei 

sute de ani; 

 

Genesa 5:24 

Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi 

nu s-a mai vazut, pentru ca l-a luat 

Dumnezeu 

 

Genesa 5:29 

"Acesta ne va mangaia pentru 

osteneala si truda mainilor noastre, 

care vin din acest pamant pe care l-a 

blestemat Domnul." 

 

Genesa 6:3b 

Duhul Meu nu va ramane pururi in 

om, caci si omul nu este decat carne 

pacatoasa: 

 

 

Genesa 6:5 

Domnul a vazut ca rautatea omului 

era mare pe pamant si ca toate 

intocmirile gandurilor din inima lui 

erau indreptate in fiecare zi numai 

spre rau. 

 

Genesa 6:8 

Noe a capatat mila inaintea 

Domnului. 

 

Genesa 6:9b 

 Noe era un om neprihanit si fara 

pata intre cei din vremea lui: Noe 

umbla cu Dumnezeu. 

 

Genesa 6:12 

Dumnezeu S-a uitat spre pamant si 

iata ca pamantul era stricat; caci 

orice faptura isi stricase calea pe 

pamant. 

 

Genesa 6:18 

Dar cu tine fac un legamant; sa intri 

in corabie, tu si fiii tai, nevasta ta si 

nevestele fiilor tai impreuna cu tine. 

 

Genesa 6:22 

 Asa a si facut Noe: a facut tot ce-i 

poruncise Dumnezeu. 

 

Genesa 7:1b 

te-am vazut fara prihana inaintea 

Mea in neamul acesta de oameni. 

 

Genesa 8:21b 

intocmirile gandurilor din inima 

omului sunt rele din tineretea lui; 

 

Genesa 9:1 

Dumnezeu a binecuvantat pe Noe si 

pe fiii sai si le-a zis: "Cresteti, 

inmultiti-va si umpleti pamantul. 

 

Genesa 10:9 

El a fost un viteaz vanator inaintea 

Domnului; iata de ce se zice: "Ca 

Nimrod, viteaz vanator inaintea 

Domnului." 

 

Genesa 12:1 

 Domnul zisese lui Avram: "Iesi din 

tara ta, din rudenia ta si din casa 

tatalui tau si vino in tara pe care ti-o 

voi arata.: 

 

Genesa 12:2 

Voi face din tine un neam mare si te 

voi binecuvanta; iti voi face un nume 

mare si vei fi o binecuvantare. 

Genesa 12:3 

 Voi binecuvanta pe cei ce te vor 

binecuvanta si voi blestema pe cei 

ce te vor blestema; si toate familiile 

pamantului vor fi binecuvantate in 

tine. 

 

Genesa 12:7 

Domnul S-a aratat lui Avram si i-a 

zis: "Toata tara aceasta o voi da 

semintei tale." Si Avram a zidit acolo 

un altar Domnului care i Se aratase. 

 

Genesa 12:8b 

A zidit si acolo un altar Domnului si a 

chemat Numele Domnului. 

 

Genesa 13:4b 

Si acolo, Avram a chemat Numele 

Domnului. 

 

Genesa 13:18c 

Si acolo a zidit un altar Domnului. 

 

Genesa 15:2a 

Avram a raspuns: "Doamne 

Dumnezeule, ce-mi vei da?  

 

Genesa 15:6 

Avram a crezut pe Domnul, si 

Domnul i-a socotit lucrul acesta ca 

neprihanire. 

 

Genesa 15:7 

Domnul i-a mai zis: "Eu sunt Domnul 

care te-am scos din Ur, din Haldeea 

ca sa-ti dau in stapanire tara 

aceasta." 

 

Genesa 15:15 

Tu vei merge in pace la parintii tai; 

vei fi ingropat dupa o batranete 

fericita. 

 

Genesa 16:10 

"Iti voi inmulti foarte mult samanta, si 

ea va fi atat de multa la numar ca nu 

va putea fi numarata." 

 

Genesa 16:11c 

Domnul a auzit mahnirea ta. 

 

Genesa 16:13b 

"Tu esti Dumnezeu care ma vede!" 

 

Genesa 17:1b 

Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. 

Umbla inaintea Mea si fii fara 

prihana. 

 



Genesa 17:7 

Voi pune legamantul Meu intre Mine 

si tine si samanta ta dupa tine, din 

neam in neam; acesta va fi un 

legamant vesnic, in puterea caruia 

Eu voi fi Dumnezeul tau si al 

semintei tale dupa tine. 

 

Genesa 18:14a 

Este oare ceva prea greu pentru 

Domnul? 

 

Genesa 18:17 

Atunci Domnul a zis: "Sa ascund Eu 

oare de Avraam ce am sa fac?… 

 

Genesa 18:18 

Caci Avraam va ajunge negresit un 

neam mare si puternic, si in el vor fi 

binecuvantate toate neamurile 

pamantului. 

 

Genesa 18:21 

 De aceea Ma voi cobori acum sa 

vad daca in adevar au lucrat in totul 

dupa zvonul venit pana la Mine; si 

daca nu va fi asa, voi sti. 

 

Genesa 18:19 

Caci Eu il cunosc si stiu ca are sa 

porunceasca fiilor lui si casei lui dupa 

el sa tina Calea Domnului, facand ce 

este drept si bine, pentru ca astfel 

Domnul sa implineasca fata de 

Avraam ce i-a fagaduit"… 

 

Genesa 18:22b 

Dar Avraam statea tot inaintea 

Domnului. 

 

Genesa 18:27 

"Iata, am indraznit sa vorbesc 

Domnului, eu care nu sunt decat praf 

si cenusa. 

 

Genesa 20:6 

Stiu si Eu ca ai lucrat cu inima 

curata: de aceea te-am si ferit sa 

pacatuiesti impotriva Mea. 

 

Genesa 20:7b 

el este proroc, se va ruga pentru tine 

si vei trai.  

 

Genesa 20:17 

Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, si 

Dumnezeu a insanatosit.. 

 

Genesa 43:23b 

"Fiti pe pace! Nu va temeti de nimic” 

Genesa 21:2b 

la vremea hotarata, despre care-i 

vorbise Dumnezeu. 

 

Genesa 21:17c 

Nu te teme, caci Dumnezeu a auzit 

glasul copilului in locul unde este. 

 

Genesa 21:22c 

Dumnezeu este cu tine in tot ce faci. 

 

Genesa 22:1 

Dupa aceste lucruri, Dumnezeu a 

pus la incercare pe Avraam si i-a zis: 

"Avraame!" "Iata-ma!", a raspuns el. 

 

Genesa 22:14 

Avraam a pus locului aceluia 

numele: "Domnul va purta de grija". 

De aceea se zice si azi: "La muntele 

unde Domnul va purta de grija". 

 

Genesa 22:18 

Toate neamurile pamantului vor fi 

binecuvantate in samanta ta, pentru 

ca ai ascultat de porunca Mea! 

 

Genesa 24:1 

Domnul binecuvantase pe Avraam in 

orice lucru. 

 

Genesa 24:7c 

va trimite pe Ingerul Sau inaintea ta; 

si de acolo vei lua o nevasta fiului 

meu. 

 

Genesa 24:40 

Domnul, inaintea caruia umblu, va 

trimite pe Ingerul Sau cu tine si-ti va 

da izbanda in calatorie, si vei lua 

fiului meu o nevasta din rudele si din 

casa tatalui meu. 

 

Genesa 24:44c 

fata aceea sa fie nevasta pe care a 

randuit-o Domnul 

 

Genesa 24:48b 

am binecuvantat pe Domnul 

Dumnezeul stapanului meu, Avraam, 

ca m-a calauzit pe calea cea 

dreapta,  

 

Genesa 25:21 

Isaac s-a rugat Domnului pentru 

nevasta sa, caci era stearpa; si 

Domnul l-a ascultat.. 

 

Genesa 49:21b 

rosteste cuvinte frumoase. 

Genesa 26:3b 

Eu voi fi cu tine si te voi 

binecuvanta;  

 

Genesa 26:24b 

nu te teme, caci Eu sunt cu tine; te 

voi binecuvanta si iti voi inmulti 

samanta.. 

 

Genesa 26:28b 

Vedem lamurit ca Domnul este cu 

tine. 

 

Genesa 26:29c 

Tu acum esti binecuvantat de 

Domnul. 

 

Genesa 28:3 

 Dumnezeul cel Atotputernic sa te 

binecuvanteze, sa te faca sa cresti si 

sa te inmultesti, ca sa ajungi o ceata 

de noroade! 

 

Genesa 28:15 

Iata, Eu sunt cu tine; te voi pazi 

pretutindeni pe unde vei merge si te 

voi aduce inapoi in tara aceasta; caci 

nu te voi parasi, pana nu voi implini 

ce-ti spun." 

 

Genesa 28:17 

 I-a fost frica si a zis: "Cat de 

infricosat este locul acesta! Aici este 

casa lui Dumnezeu, aici este poarta 

cerurilor!" 

 

Genesa 28:20-21 

Daca va fi Dumnezeu cu mine si ma 

va pazi in timpul calatoriei pe care o 

fac, daca-mi va da paine sa mananc 

si haine sa ma imbrac si daca ma voi 

intoarce in pace in casa tatalui meu, 

atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; 

 

Genesa 30:22 

Dumnezeu Si-a adus aminte de 

Rahela, a ascultat-o si a facut-o sa 

aiba copii. 

 

Genesa 30:23 

 Ea a ramas insarcinata si a nascut 

un fiu; si a zis: "Mi-a luat Dumnezeu 

ocara!" 

 

Genesa 30:27b 

vad bine ca Domnul m-a 

binecuvantat din pricina ta; 

 

Genesa 32:2b 

"Aceasta este tabara lui Dumnezeu!" 



Genesa 30:30c 

Domnul te-a binecuvantat ori incotro 

am mers eu.  

 

Genesa 31:7b 

Dumnezeu nu i-a ingaduit sa ma 

pagubeasca. 

 

Genesa 31:24b 

"Fereste-te sa spui o vorba rea lui 

Iacov!" 

 

Genesa 31:42 

Daca n-as fi avut cu mine pe 

Dumnezeul tatalui meu, pe 

Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de 

care se teme Isaac, mi-ai fi dat 

drumul acum cu mainile goale. Dar 

Dumnezeu a vazut suferinta mea si 

osteneala mainilor mele si ieri noapte 

a rostit judecata. 

 

Genesa 31:49 

Domnul sa vegheze asupra mea si 

asupra ta cand ne vom pierde din 

vedere unul pe altul. 

 

Genesa 31:55b 

si-a sarutat nepotii si fetele si i-a 

binecuvantat.  

 

Genesa 32:9c 

"Intoarce-te in tara ta si in locul tau 

de nastere si voi ingriji ca sa-ti 

mearga bine!" 

 

Genesa 32:10 

Eu sunt prea mic pentru toate 

indurarile si pentru toata 

credinciosia, pe care ai aratat-o fata 

de robul Tau; caci am trecut Iordanul 

acesta numai cu toiagul meu, si iata 

ca acum fac doua tabere. 

 

Genesa 32:12 

"Eu voi ingriji ca sa-ti mearga bine si-

ti voi face samanta ca nisipul marii, 

care, de mult ce este, nu se poate 

numara." 

 

Genesa 32:26b 

 "Nu Te voi lasa sa pleci pana nu ma 

vei binecuvanta." 

 

Genesa 32:28b 

"Numele tau nu va mai fi Iacov, ci te 

vei chema Israel; caci ai luptat cu 

Dumnezeu si cu oameni si ai fost 

biruitor." 

 

Genesa 33:11 

 Primeste deci darul meu, care ti-a 

fost adus, fiindca Dumnezeu m-a 

umplut de bunatati si am de toate. 

 

Genesa 35:2-3 

"Scoateti dumnezeii straini care sunt 

in mijlocul vostru, curatati-va si 

schimbati-va hainele, ca sa ne 

sculam si sa ne suim la Betel; caci 

acolo voi ridica un altar Dumnezeului 

care m-a ascultat in ziua necazului 

meu si care a fost cu mine in 

calatoria pe care am facut-o." 

 

Genesa 35:11b 

"Eu sunt Dumnezeul cel 

Atotputernic.” 

 

Genesa 35:15 

Iacov a numit locul unde ii vorbise 

Dumnezeu, Betel. 

 

Genesa 36:24b 

 Ana acesta a gasit izvoarele calde in 

pustiu,  

 

Genesa 37:4c 

Nu puteau sa-i spuna nici o vorba 

prieteneasca.   

 

Genesa 37:11b 

tatal sau a tinut minte lucrurile 

acestea. 

 

Genesa 39:2a 

Domnul a fost cu Iosif, asa ca toate ii 

mergeau bine;  

 

Genesa 39:3 

Stapanul lui a vazut ca Domnul era 

cu el si ca Domnul facea sa-i mearga 

bine ori de ce se apuca. 

 

Genesa 39:5b 

Domnul a binecuvantat casa 

egipteanului, din pricina lui Iosif; si 

binecuvantarea Domnului a fost 

peste tot ce avea el, fie acasa, fie la 

camp. 

 

Genesa 39:9c 

Cum as putea sa fac eu un rau atat 

de mare si sa pacatuiesc impotriva 

lui Dumnezeu? 

 

Genesa 41:52b 

"Dumnezeu m-a facut roditor in tara 

intristarii mele." 

 

Genesa 39:21 

Domnul a fost cu Iosif si Si-a intins 

bunatatea peste el. L-a facut sa 

capete trecere inaintea mai marelui 

temnitei. 

 

Genesa 39:23 

Mai marele temnitei nu se mai 

ingrijea de nimic din ce avea Iosif in 

mana, pentru ca Domnul era cu el. Si 

Domnul ii dadea izbanda in tot ce 

facea. 

 

Genesa 41:16b 

Nu eu! Dumnezeu este Acela care 

va da un raspuns prielnic… 

 

Genesa 41:25b 

Ce a visat faraon insemna un singur 

lucru: Dumnezeu a aratat mai 

dinainte lui faraon ce are sa faca. 

 

Genesa 41:32 

Cat priveste faptul ca faraon a visat 

visul de doua ori inseamna ca lucrul 

este hotarat din partea lui Dumnezeu 

si ca Dumnezeu se va grabi sa-l 

aduca la indeplinire. 

 

Genesa 42:18c 

Eu ma tem de Dumnezeu! 

Genesa 41:38 

"Am putea noi oare sa gasim un om 

ca acesta, care sa aiba in el Duhul 

lui Dumnezeu?" 

 

Genesa 41:39 

Fiindca Dumnezeu ti-a facut 

cunoscut toate aceste lucruri, nu 

este nimeni care sa fie atat de 

priceput si atat de intelept ca tine. 

 

Genesa 41:51b 

"Dumnezeu m-a facut sa uit toate 

necazurile mele si toata casa tatalui 

meu." 

 

Genesa 42:9 

Iosif si-a adus aminte de visele pe 

care le visase cu privire la ei .. 

 

Genesa 45:5 

 Acum, nu va intristati si nu fiti 

mahniti ca m-ati vandut ca sa fiu 

adus aici, caci ca sa va scap viata m-

a trimis Dumnezeu inaintea voastra. 

 

Genesa 47:29c 

poarta-te cu bunatate si credinciosie 

fata de mine 



Genesa 45:7 

Dumnezeu m-a trimis inaintea 

voastra ca sa va ramana samanta 

vie in tara si ca sa va pastreze viata 

printr-o mare izbavire. 

 

Genesa 45:8 

Asa ca nu voi m-ati trimis aici, ci 

Dumnezeu; El m-a facut ca un tata al 

lui faraon, stapan peste toata casa 

lui si carmuitorul intregii tari a 

Egiptului. 

 

Genesa 45:20 

Sa nu va para rau de ceea ce veti 

lasa; caci tot ce este mai bun in tara 

Egiptului va fi pentru voi. 

 

Genesa 46:3 

Si Dumnezeu a zis: "Eu sunt 

Dumnezeu, Dumnezeul tatalui tau. 

Nu te teme sa te cobori in Egipt, caci 

acolo te voi face sa ajungi un neam 

mare. 

 

Genesa 46:4 

Eu insumi Ma voi cobori cu tine in 

Egipt si Eu insumi te voi scoate iarasi 

de acolo;  

 

Genesa 47:12 

Iosif a hranit cu paine pe tatal sau, 

pe fratii sai si pe toata familia tatalui 

sau, dupa numarul copiilor. 

 

Genesa 48:15 

A binecuvantat pe Iosif si a zis: 

"Dumnezeul inaintea caruia au 

umblat parintii mei, Avraam si Isaac, 

Dumnezeul care m-a calauzit de 

cand m-am nascut pana in ziua 

aceasta, 

 

Genesa 49:22 

Iosif este vlastarul unui pom roditor, 

vlastarul unui pom roditor sadit langa 

un izvor; ramurile lui se inalta 

deasupra zidului. 

 

Genesa 49:25 

Aceasta este lucrarea Dumnezeului 

tatalui tau, care te va ajuta; aceasta 

este lucrarea Celui Atotputernic, care 

te va binecuvanta cu binecuvantarile 

cerurilor de sus, cu binecuvantarile 

apelor de jos, cu binecuvantarile 

tatelor si ale pantecelui mamei. 

 

 

 

Genesa 49:28c 

I-a binecuvantat pe fiecare cu o 

binecuvantare deosebita. 

 

Genesa 50:20 

Voi, negresit, v-ati gandit sa-mi faceti 

rau: dar Dumnezeu a schimbat raul 

in bine, ca sa implineasca ceea ce 

se vede azi, si anume, sa scape 

viata unui popor in mare numar. 

 

Gensa 50:21 

Fiti, dar, fara teama, caci eu va voi 

hrani, pe voi si pe copiii vostri." Si i-a 

mangaiat si le-a imbarbatat inimile. 

 

Genesa 50:24b 

Dar Dumnezeu va va cerceta  

 

Genesa 49:18 

 In ajutorul Tau nadajduiesc, 

Doamne! 

 

 

 


