
1 Cronici 16:11 Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui! 

1 Ioan 1:7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie 
unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 

1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele 
şi să ne curăţească de orice nelegiuire. 

1 Ioan 2:2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale 
noastre, ci pentru ale întregii lumi. 

1 Ioan 2:17 Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. 
1 Ioan 3:18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. 
1 Ioan 4:8 Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este 

dragoste. 
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 5:1 Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine 

iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El. 
1 Ioan 5:14 Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne 

ascultă. 
1 Petru 1:15 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea 

voastră. 
1 Petru 5:7 Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. 
1 Samuel 15:22 Samuel a zis: "Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât 

ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi 
păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 

1 Tesaloniceni 

2:5 

Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 

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 2:5 Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Isus Hristos, 

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. 

2 Petru 3:9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o 
îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină 
la pocăinţă. 

2 Petru 3:13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va 
locui neprihănirea. 

2 Tesaloniceni 

3:3 

Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău. 

2 Timotei 3:16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, 
să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 

Apocalipsa 3:5 Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele 



din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor 
Lui." 

Apocalipsa 22:7 Şi iată, Eu vin curând! - Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea 
aceasta!" 

Coloseni 3:12 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. 

Coloseni 3:13 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. 

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 3:20 Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 
Deuteronomul 7:9 Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu 

credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de 
cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui. 

Eclesiastul 11:9 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. 

Efeseni 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului 
Său, 

Efeseni 2:8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul 
lui Dumnezeu. 

Efeseni 4:25 De aceea, lăsaţi-vă de minciună: "Fiecare dintre voi să spună aproapelui său 
adevărul", pentru că suntem mădulare unii altora. 

1 Corinteni 1:8 El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului 
nostru Isus Hristos. 

1 Corinteni 1:9 Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, 
Domnul nostru. 

1 Corinteni 1:30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi 
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, 

1 Corinteni 6:19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-
aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? 

1 Corinteni 13:13 Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre 
ele este dragostea. 

1 Corinteni 

15:3b,4 

Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;  
că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;  

Efeseni 4:28 Cine fura, să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să 
aibă ce să dea celui lipsit. 

Efeseni 4:29 Nici un 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 5:19 Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi 
aduceţi din toată inima laudă Domnului. 

Efeseni 6:1 Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 



   

   

   



   

   

   



   

   

    



   

   

   



    

   

   



   

   

   



   

   

   



   

   

   



   

   

   



   

   

   

 

 

 

 



Reguli joc:  

Printează seturile  de versete. Decupează cardurile si amestecă-le. Printează şi lista cu versete. 

1.  Împarte  grupa in două echipe. Amestecă versetele intoarse si pune cate un copil din fiecare 

echipă să întoarcă , pe rând, câte doua cartonaşe. Dacă nimeresc un verset complet, îl dau 

deoparte şi echipa câştigă 10 puncte. Daca nu ştiu cum e versetul complet, pot consulta tabelul, 

dar vor avea doar 6 puncte daca formează o pereche.  Echipa care are cele mai multe puncte, 

câştigă. Toţi vor fi câştigători, pentru că vor învăţa câteva versete noi şi le vor recapitula pe cele 

deja cunoscute. 

2. Se poate juca si cu câte 2,3,4,5 persoane cu aceleaşi reguli. 

3. Dacă vreţi să dureze mai puţin jocul, puteţi accepta să întoarcă patru cartonaşe, în loc de 2. 

 


