
Versete biblice de încurajare 

 

Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, și nu de nenorocire, 

ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29:11 

 

De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și 

anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani 8:28 

 

Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna 

cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. 

Psalmul 40:5 

 

Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. 

Psalmul 63:3 

 

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. 

Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Psalmii 23:4 

 

Pot totul în Hristos, care mă întărește. Filipeni 4:13 

Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi. Psalmul 138:7  

Cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Proverbe 28:1  

Cheamă-Mă, și-ți voi răspunde; și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. 

Ieremia 33:3  

Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia Eu; da, veți fi mângâiați!  Isaia 66:13 

Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu! Psalmul 54:4  

Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul; Cel ce te păzește nu va dormita. Psalmul 121:3  

Domnul … tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Psalmul 147:3  

Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Iosua 1:9  

Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul? Evrei 13:6  

Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care-L caută. Plâng. lui Ieremia 3:25  

Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. Psalmul 23:1  

Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Psalmul 121:5  

Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa; nu te teme 

și nu te înspăimânta! Deuteronomul 31:8  

Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. Geneza 21:22  

Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Neemia 4:20  



Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Psalmul 

4:8  

Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! Habacuc 3:18  

Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe 

zăvoarele de fier. Isaia 45:2  

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Matei 5:8  

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! Matei 5:7  

Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul! Psalmul 31:24  

Iată că te-am săpat pe mâinile Mele! Isaia 49:16  

Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul Lui. Iată că plata este cu El, și 

răsplătirile vin înaintea Lui. Isaia 40:10  

 

 


