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Cărţile biblice pentru studiu 

 

- cls 2-3   - Marcu, Estera, Filimon 

- cls 4-5   - Marcu, Iosua cap. 1-11 şi 20-24 

- cls 6-7   - Marcu, Proverbe cap. 7-12 

- cls 8-9   - Marcu, Iosua cap. 1-11 şi 20-24, Estera 

- cls 10-11  - Marcu, Judecători, Psalmii (cartea II), capitolele 42-72 

- cls XII-25 de ani neîmpliniţi până la 1 septembrie: Marcu, Judecători, Psalmii (cartea 

II) capitolele 42-72 

- 25 de ani împliniţi după 1 septembrie-nelimitat: Marcu, Judecători, Psalmii (cartea II) 

capitolele 42-72 

 

 

Versetele biblice de memorat 

 

Clasele 2-3: 

- Matei 5:5 - Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni pământul! 

- 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. 

- Ioan 6:47 - Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa veşnică. 

- 1Ioan 3:18 - Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu 

adevărul. 

- Psalmii 23:4 - Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici 

un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângîie. 

- Coloseni 3:20 - Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta 

place Domnului. 

- Geneza 15:6 - Avram a crezut pe Domnul şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca 

neprihănire. 

- Osea 6:6 - Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decât 

arderi de tot! 

- 1Samuel 3:19 - Samuel creştea, Domnul era cu el, şi n-a lăsat să cadă la pământ nici 

unul... din cuvintele sale. 

- Proverbele 4:23 - Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele 

vieţii. 

 

Clasele 4-5: 

- Ioan 3:36 - Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea 

viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el." 

- Isaia 54:13 - Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi. 

- 2Corinteni 5:7 - pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. 



- Ieremia 31:3 - Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de 

aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” 

- Matei 6:14 - Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta 

greşelile voastre. 

- Naum 1:7 - Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte 

pe cei ce se încred în El. 

- 1Timotei 6:6 - Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. 

- Luca 15:10 - Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un 

singur păcătos care se pocăieşte." 

- Psalmii 18:32 - Dumnezeu mă încinge cu putere, şi mă povăţuieşte pe calea cea 

dreaptă. 

- Proverbele 6:6 - Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi 

înţelepţeşte-te! 

 

Clasele 6-7: 

- Evrei 10:23 - Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios 

este Cel ce a făcut făgăduinţa.  

- 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. 

- Romani 10:17 - Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui 

Hristos. 

- 1Ioan 4:11 - Prea iubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne 

iubim şi noi unii pe alţii. 

- Ioan 4:14 - Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba 

încă apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni 

în viaţa veşnică. 

- Iov 36:11 - Dacă ascultă şi se supun, îşi sfârşesc zilele în fericire, şi anii în bucurie. 

- Geneza 12:2 - Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un 

nume mare şi vei fi o binecuvântare. 

- Isaia 29:15 - Vai de cei ce îşi ascund planurile dinaintea Domnului, care îşi fac faptele 

în întuneric, şi zic: „Cine ne vede şi cine ne ştie?" 

- Psalmii 119:130 - Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără 

răutate. 

- Proverbele 19:17 - Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti 

binefacerea. 

 

Clasele 8-9: 

- 2Timotei 2:13 - Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se 

poate tăgădui singur.  

- 1Petru 1:23 - fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci 

dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care 

rămâne în veac. 



- Țefania 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. 

- Luca 11:13 - 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! 

- 1Corinteni 15:58 - De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna 

în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. 

- Evrei 12:6 - Căci Domnul pedepseşte pe cine-1 iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu 

pe care-1 primeşte." 

- Habacuc 3:4 - Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze, şi 

acolo este ascunsă tăria Lui. 

- 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 II voi preamări. 

- Psalmii 37:8 - Lasă mânia, părăsește iuţimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai 

la rău. 

- Proverbele 14:29 - Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde 

iute, face multe prostii. 

 

Clasele 10-11: 

- 1Samuel 15:29 - Cel ce este tăria lui Israel nu minte şi nu Se căieşte, căci nu este un 

om ca să-I pară rău. 

- Ioan 5:39 - Cercetați Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar 

tocmai ele mărturisesc despre Mine. 

- Isaia 43:10 - Voi sunteți martorii Mei-,zice Domnul, voi şi Robul Meu pe care L-am 

ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu Sunt: înainte de Mine n-a fost 

făcut nici un Dumnezeu, şi după Mine nu va fi, 

- Evrei 13:5 - Să nu fiți iubitori de bani. Mulţămiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: 

„Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi." 

- 2Petru 1:8 - Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi 

nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus 

Hristos. 

- Mica 6:8 - „Ți s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât 

să faci deptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?" 

- Filipeni 2:8 - La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până 

la moarte, şi încă moarte de cruce. 

- 1Timotei 1:5 - Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un 

cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefacută. 

- Psalmii 37:5 - încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va 

lucra, 

- 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. 

 



Clasa 12 - 25 de ani neîmpliniţi până la 1 septembrie: 

- 2Timotei 3:14-15 - Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin 

încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat: din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care 

pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.  

- Evrei 4:12 - Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice 

sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile 

şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. 

-1Petru 3:12 - Căci ochii Domnului Sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau 

aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul." 

- Romani 8:15 - Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un 

duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava! adică: Tată!" 

- Zaharia 8:16-17 - Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; 

judecaţi în porţile voastre după adevăr şi în vederea păcii; nici unul să nu gândească 

în inima lui rău împotriva aproapelui său, şi nici să nu iubiţi jurământul strîmb! Căci 

toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul."  

- Eclesiastul 11:10 - Goneşte orice necaz din inima ta, şi depărtează răul din trupul tău; 

căci tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare.  

- Efeseni 5:2 - Trăiţi în dragoste, dupăcum şi Hristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine 

pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfa de bun miros" lui Dumnezeu. 

- 1Tesaloniceni 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. 

- Psalmii 36:7 - cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale 

găsesc fiii oamenilor adăpost.  

- Proverbele 20:25 - Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă Sfântă, şi abia 

după ce a făcut juruinţa să se gândească. 

 

25 de ani împliniţi după 1 septembrie-nelimitat: 

- Deuteronomul 11:8-9 - Astfel, să păziţi toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca 

să puteţi pune mâna pe ţara în care veţi trece ca s-o luaţi în stăpânire, şi să aveţi zile 

multe în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri că le-o va da, lor şi seminţei lor, 

ţară în care curge lapte şi miere. 

- Ieremia 32:41 - Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în ţara aceasta, 

din toată inima şi din tot sufletul Meu."  

- 1Ioan 2:27 - cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi, şi n-

aveţi trebuinţă sa vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate 

lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat 

ea.  

- Romani 14:17 - Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci 

neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.  

- Obadia 1:15 - Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, 

aşa ţi se va face; faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. 



- Galateni 6:1 - Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, care 

sunteţi duhovniceşti, să-1 ridicaţi cu duhul blândeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să 

nu fii ispitit şi tu. 

- 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.  

- lTesaloniceni 2:13 - De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când 

aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul 

oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează 

şi în voi care credeţi. 

- Psalmii 37:28 - Căci Domnul iubeşte dreptatea, şi nu părăseşte pe credincioşii Lui. 

Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar sămânţa celor răi este nimicită. 

- Proverbele 31:30 - Desmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar 

femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. 

 

 

 

 

 


