
vorba, vorbi

Matei 5:2-3
2. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

Matei 5:2-3
2. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:

3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

Luca 7:7
7. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci, zi o vorbă, şi 

robul meu va fi tămăduit.

Ioan 7:36

36. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui; dar cu cît le poruncea mai mult, cu atât Îl 

vesteau mai mult.

Ioan 12:38

38. ca să se împlinească vorba, pe care o spusese proorocul Isaia: „Doamne, cine a 

dat crezare propovăduirii noastre? Şi cui a fost descoperită puterea braţului 

Domnului?”

Ioan 16:13

13. Când va veni Mîngâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot 

adevărul; căci El nu va

vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Ioan 18:20

20. Isus i-a răspuns: „Eu am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în 

sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi Iudeii, şi n’am spus nimic în ascuns.

Faptele apostolilor 4:20

20. căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”

Faptele apostolilor 8:34

34. Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte proorocul astfel? Despre 

sine sau despre vreun altul?”



Faptele apostolilor 18:9

9. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme; ci vorbeşte şi nu 

tăcea,

1 Corinteni 2: 11

11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil;

cînd m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

1 Corinteni 14: 6

6. În adevăr, fraţilor, de ce folos v-aş fi eu, dacă aş veni la voi vorbind în alte limbi, şi
dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoştinţă, nici proorocie, nici
învăţătură?

Coloseni 4:6
6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să 
răspundeţi fiecăruia.

Evrei 12:24
24. de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte 
mai bine decât sângele lui Abel.

Iacov 3:2
2. Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om 
desăvârşit, şi poate să-şi ţină în frîu tot trupul.

1 Petru 4:11
11. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva,
să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: pentruca în toate lucrurile să fie 
slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! 
Amin.

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

vorbi

1 Corinteni 2: 13

13. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu 
vorbiri învăţate de la Duhul Sfînt, întrebuinţînd o vorbire duhovnicească pentru 
lucrurile duhovniceşti.



1 Corinteni 4: 6

6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să 
răspundeţi fiecăruia.

Evrei 1:1-2
1. După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în 
multe chipuri, Dumnezeu,
2. la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

Evrei 12:24
24. de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte 
mai bine decît sângele lui Abel.

Iacov 1:19
19. Ştiţi bine lucrul acesta, prea iubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, 
încet la vorbire, zăbavnic la mînie;


