
CUVINTE VALOROASE  

1 Adam şi Eva Genesa 3

       şarpe            pom          Dumnezeu           blestem         grădină

4 Avraam şi îngerii Genesa 18

       trei bărbaţi           copac         Sara            fiu            Sodoma  

9 Paharul lui Iosif Genesa 44

       grâu            frate              tată              saci            argint

13 Moise loveşte stânca Numeri 20

       sete             apă           toiag             Dumnezeu             popor 

17 Iosua trece Iordanul Iosua 3

        chivot          preoţi              apă           popor              Iordan

19 Ahimelec îi dă lui David sabia lui Goliat 1 Samuel 21

       preot             pâine                slujitor             Saul            a fugi

22 Ilie în deşert 1 Regi 17

       ploaie              pârâu              apă               corbi               pâine 

27 Belşaţar Daniel 5

       ospăţ            vin            aur            Templu            Nebucadneţar

       şarpe            pom          Dumnezeu           blestem         grădină       şarpe            pom          Dumnezeu           blestem         grădină       şarpe            pom          Dumnezeu           blestem         grădină       şarpe            pom          Dumnezeu           blestem         grădină       şarpe            pom          Dumnezeu           blestem         grădină

       grâu            frate              tată              saci            argint       grâu            frate              tată              saci            argint       grâu            frate              tată              saci            argint       grâu            frate              tată              saci            argint       grâu            frate              tată              saci            argint

        chivot          preoţi              apă           popor              Iordan        chivot          preoţi              apă           popor              Iordan        chivot          preoţi              apă           popor              Iordan        chivot          preoţi              apă           popor              Iordan        chivot          preoţi              apă           popor              Iordan

       preot             pâine                slujitor             Saul            a fugi       preot             pâine                slujitor             Saul            a fugi       preot             pâine                slujitor             Saul            a fugi       preot             pâine                slujitor             Saul            a fugi       preot             pâine                slujitor             Saul            a fugi

       ploaie              pârâu              apă               corbi               pâine        ploaie              pârâu              apă               corbi               pâine        ploaie              pârâu              apă               corbi               pâine        ploaie              pârâu              apă               corbi               pâine        ploaie              pârâu              apă               corbi               pâine 

       ospăţ            vin            aur            Templu            Nebucadneţar       ospăţ            vin            aur            Templu            Nebucadneţar       ospăţ            vin            aur            Templu            Nebucadneţar       ospăţ            vin            aur            Templu            Nebucadneţar       ospăţ            vin            aur            Templu            Nebucadneţar

CUVINTE VALOROASE  

30 Închinarea păstorilor Luca 2

       îngeri         iesle         slava Domnului        mântuitor       veste bună

45 Predica de pe munte Matei 5

       Isus         ferice         în duh         Împărăţia Cerurilor         plâng

47 Isus spală picioarele lui Petru Ioan 13

       masă           ştergar               a pricepe               capul           curat

53 Isus şi Toma Ioan 20

       ucenici           a vedea          a crede          pace vouă          ferice

       îngeri         iesle         slava Domnului        mântuitor       veste bunăîngeri         iesle         slava Domnului        mântuitor       veste bunăîngeri         iesle         slava Domnului        mântuitor       veste bunăîngeri         iesle         slava Domnului        mântuitor       veste bună

       Isus         ferice         în duh         Împărăţia Cerurilor         plâng       Isus         ferice         în duh         Împărăţia Cerurilor         plâng       Isus         ferice         în duh         Împărăţia Cerurilor         plâng       Isus         ferice         în duh         Împărăţia Cerurilor         plâng       Isus         ferice         în duh         Împărăţia Cerurilor         plâng

       masă                  masă           ştergar               a pricepe               capul           curatştergar               a pricepe               capul           curatştergar               a pricepe               capul           curat

       ucenici           a vedea          a crede          pace vouă          ferice       ucenici           a vedea          a crede          pace vouă          ferice       ucenici           a vedea          a crede          pace vouă          ferice       ucenici           a vedea          a crede          pace vouă          ferice       ucenici           a vedea          a crede          pace vouă          ferice

       trei bărbaţi           copac         Sara            fiu            Sodoma         trei bărbaţi           copac         Sara            fiu            Sodoma         trei bărbaţi           copac         Sara            fiu            Sodoma         trei bărbaţi           copac         Sara            fiu            Sodoma         trei bărbaţi           copac         Sara            fiu            Sodoma  

       sete             apă           toiag             Dumnezeu             popor        sete             apă           toiag             Dumnezeu             popor        sete             apă           toiag             Dumnezeu             popor        sete             apă           toiag             Dumnezeu             popor        sete             apă           toiag             Dumnezeu             popor 

Acest tabel se poate descărca gratuit de la adresa 

www.probisoft.ro/gratuit/bibliapesevalet


