
a chema

Geneza 4:26. Lui Set i s-a născut şi lui un fiu, şi i-a pus numele Enos. Atunci au 
început oamenii să cheme Numele Domnului.

Psalmul 18:6. Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, şi am strigat către 
Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la
El, până la urechile Lui.

Joel 2:32
32. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe 
muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi, pe cari-i 
va chema Domnul.

Romani 10:9-13
9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta
că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu
gura se ajunge la mântuire,
11. după cum zice Scriptura: „Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.”
12. În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaş
Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
13. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”

1 Corinteni 1:2
2. către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în
Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele
lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru:

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

1 Tesaloniceni 5:23-24
23. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul
vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru
Isus Hristos.
24. Celce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.

1 Petru 5:10
10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa vecinică,
după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă
va face neclintiţi.


