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Bibliografie Talantul în negoț pentru anul şcolar 2012-2013 
  
   Cărţile biblice pentru studiu: 
  
  * copii şi adolescenţi: 
- cls II-III – Ioan, Rut 
- cls IV-V – Ioan, Numeri capitolele 12-14, 16-17, 22-25 
- cls VI-VII – Ioan, Levitic capitolele 23-27, Rut 
- cls VIII-IX – Ioan, Proverbe capitolele 19-24, III Ioan 
- cls X-XI – Ioan, Levitic capitolele 23-27, Psalmi (cartea IV) capitolele 90-106 
  
  * tineri şi adulţi: 
- cls XII – 25 de ani neîmpliniţi până la 1 septembrie – Ioan, Levitic capitolele 23-27, Psalmi (cartea 
IV) capitolele 90-106 
- 25 de ani împliniţi după 1 septembrie – nelimitat – Ioan, Levitic capitolele 23-27, Psalmi (cartea IV) 
capitolele 90-106 
  
  Versetele biblice de memorat: 
  
  * cls II-III: 
- Efeseni 6:24 – Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin. 
- Matei 21:22 – Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi. 
- 2 Corinteni 6:18 – Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic. 
- 1 Ioan 3:3-  Oricine are  nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat. 
- Isaia 55:8 – Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice 
Domnul. 
- Matei 5:14 – Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână 
ascunsă. 
- Coloseni 3:23 – Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 
- Luca 21:19 – Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre. 
- Psalmi 3:5 – Mă culc, adorm, şi mă deştept iarăşi (iarăș), căci Domnul este sprijinul meu. 
- Proverbe 12:27 – Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. 
  
  * cls IV-V: 
- Isaia 46:11 – Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară depărtată, un om ca să 
împlinească planurile Mele: da, Eu am spus, şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui. 
- Filipeni 4:7 – Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în 
Hristos Isus. 
- Efeseni 1:7 – În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile 
harului Său, 
- Exod 20:2-3 – Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 
Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine. 
- 2 Samuel 22:33 – Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare, şi El mă călăuzeşte pe calea cea 
dreaptă. 
- Matei 7:12 – Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este 
cuprinsă Legea şi Proorocii. 
- 1 Timotei 2:7 – şi propovăduitorul şi apostolul lui am fost pus eu-spun adevărul în Hristos, nu mint-
ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul. 
- 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 (cari) se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice (vecinice). 



- Psalmi 119:103 – Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în 
gura mea! 
- Proverbe 22:4 – Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. 
  
  * cls VI-VII: 
- 2 Tesaloniceni 2:16-17 – Şi însuşi (însuș) Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, 
care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o mângîiere veşnică şi o bună nădejde, să vă mângîie 
inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun! 
- Evrei 13:2 – Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie, pe 
îngeri. 
- Iacov 4:6 – Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă 
împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.“ 
- 1 Petru 1:20-21- El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfârşitul 
vremurilor pentru voi, cari, prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a 
dat slavă, pentruca, credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. 
- 1 Samuel 2:7 – Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă. 
- Zaharia 14:9 – Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul 
Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume. 
- Ioan 1:18 – Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, 
Acela L-a făcut cunoscut. 
- Deuteronom 4:24 – Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. 
- 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. 
- Proverbe 19:5 – Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. 
  
  * cls VIII-IX: 
- 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. 
- Romani 6:14 – Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci 
sub har. 
- Filipeni 4:9 – Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi 
Dumnezeul păcii va fi cu voi. 
- Exod 15:13 – Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit, şi ai izbăvit pe poporul acesta; iar prin putereaTa îl 
îndrepţi spre locaşul sfinţeniei Tale. 
- 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. 
- 1 Samuel 12:24 – Temeţi-vă numai de Domnul, şi slujiţi-I cu credincioşie din toată inima voastră; 
căci vedeţi ce putere desfăşură El printre voi. 
- Evrei 9:22 – Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este 
iertare. 
- Ieremia 23:24 – Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? zice Domnul. Nu umplu 
Eu cerurile şi pământul? zice Domnul. 
- Psalmi 37:6 – El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la 
amiază. 
- Proverbe 17:5 – Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o 
nenorocire, nu va rămâne (rămânea) nepedepsit. 
  
  * cls X-XI: 
- Coloseni 2:6-7 – Astfel, deci (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 (cari) v-au fost date, 
şi sporind în ea cu mulţumiri (mulțămiri) către Dumnezeu. 
- Isaia 43:2 – 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. 
- Geneza 28:15 – Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge, şi te voi aduce 
înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun. 



- 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. 
- Eclesiastul 7:1 – Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii decât ziua 
naşterii. 
- 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 4:12 – Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, 
în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 
- Evrei 13:7 – Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care (cari) v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; 
uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire, şi urmaţi-le credinţa! 
- Psalmi 45:7 – Tu iubeşti neprihănirea, şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău 
Te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă. 
- Proverbe 28:21 – Nu este bine să cauţi la faţa oamenilor; chiar pentru o bucată de pâine (pâne) 
poate un om să se dedea la păcat. 
  
  * cls XII – 25 de ani neîmpliniţi până la 1 septembrie: 
- 2 Timotei 1:7 – Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de 
chibzuinţă. 
- Deuteronom 33:12 – Despre Beniamin a zis: „El este prea iubitul Domnului, El va locui la adăpost 
lângă Dînsul. Domnul îl va ocroti totdeauna, şi se va odihni între umerii Lui.“ 
- 1 Petru 1:3 – 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, 
- Eclesiastul 12:14 – Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va 
face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 
- Amos 4:13 – Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vântul, şi spune omului până şi gândurile lui. 
El preface  zorile în întuneric, şi umblă pe înălţimile pământului: Domnul, Dumnezeul oştirilor, este 
Numele Lui. 
- Romani 6:4 – Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, 
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. 
- Coloseni 3:17 – Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, 
şi mulţumiţi (mulțămiți), prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 
- 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. 
- Psalmi 61:2 – 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!” 
- Proverbe 15:22 – Planurile nu izbutesc, când lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc 
când sunt mulţi sfetnici. 
  
  * 25 de ani împliniţi după 1 septembrie – nelimitat: 
- 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 osîndi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea 
care le vine de la Mine, zice Domnul.“ 
- 1 Tesaloniceni 4:1 – Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui 
Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai 
mult în privinţa aceasta. 
- Coloseni 1:26-27 – Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar 
descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei 
tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 
- Romani 3:25-26 – Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o 
jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în 
vremea în delungei răbdări a lui Dumnezeu; pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea 
Lui în aşa fel în cât, să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. 
- Galateni 2:16 – Totuş, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai 
prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin 



credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele 
Legii. 
- 1 Timotei 6:10 – Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, 
au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. 
- Evrei 12:2 – 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. 
- Apocalipsa 5:12 – Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat (jungheat), să 
primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!“ 
- Psalmi 19:9-10 – Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt 
adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci 
decât mierea, decât picurul din faguri. 
- Proverbe13:24  - Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată. 
 


