Versetele biblice de memorat – Talantul în Negoț 2018
Categoria 18-25 (ani)

Deuteronom 6:6-7 Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în
mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi
când te vei scula. (45 cuv)

Genesa 2:18 Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit
pentru el.“ (20 cuv)

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, pentrucă (pentrucă) lucrurile dintâi au trecut.“ (28 cuv)

Exod 34:10 Domnul a răspuns: „Iată, Eu fac un legământ. Voi face în faţa întregului popor minuni care
n-au avut loc în nicio (nici o) ţară şi la niciun (nici un) neam; tot poporul care este în jurul tău va vedea
lucrarea Domnului şi prin tine voi face lucruri înfricoşate. (44 cuv)

Leviticul 19:2 Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel, şi spune-le: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt, Eu,
Domnul, Dumnezeul vostru. (19 cuv)

Isaia 1:17 Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului,
apăraţi pe văduvă! (16 cuv)

Faptele Apostolilor 10:42 Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului, şi să mărturisim că El a fost
rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi. (23 cuv)

2 Corinteni 7:10 În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la
mântuire, şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea. (30 cuv)

Psalmii 31:19 O, cât de mare este bunătatea Ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care
o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor! (33 cuv)

Proverbele 13:11 Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte. (13 cuv)

