
chemare

Ioan 10:3-4
3. Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate 
afară din staul.
4. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentrucă îi 
cunosc glasul.

Faptele apostolilor 13:2-3
2. Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfînt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe 
Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.”
3. Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mânile peste ei, şi i-au lăsat să 
plece.

Faptele apostolilor 16:10
10. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, 
căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.

Faptele apostolilor 22:16
16. Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, 
chemând Numele Domnului.”

Romani 1:1-7
1. Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească 
Evanghelia lui Dumnezeu,
2. pe care o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi.
3. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul,
4. iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin
învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,
5. prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la 
ascultarea credinţei pe toate Neamurile,
6. între cari sînteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.
7. Deci, vouă tuturor, cari sînteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi 
sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Romani 4:16-17
16. De aceea moştenitori sunt ceice se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi 
pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai 
pentru sămânţa aceea care este supt Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa
lui Avraam, tatăl nostru al tuturor,
17. după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este 
tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morţii, şi care 
cheamă lucrurile cari nu sunt, ca şi cum ar fi.



Romani 8:28-34 
28. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc 
pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sunt chemaţi după planul Său. 
29. Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărît mai dinainte să fie 
asemenea chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel întîi născut dintre mai mulţi fraţi.
30. Şi pe aceia pe cari i-a hotărît mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe cari i-a 
chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe cari i-a socotit neprihăniţi, i-a şi 
proslăvit.
31. Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru 
noi, cine va fi împotriva noastră?
32. El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va 
da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-
i socoteşte neprihăniţi!
34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui 
Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!.

Romani 9:10-11
10. Ba mai mult; tot aşa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la 
părintele nostru Isaac.
11. Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă, şi nu făcuseră nici bine nici 
rău, - ca să rămînă în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se 
făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă, -

Romani 10:12
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.

1 Corinteni 1:1-2

1. Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele 
Sosten,
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 1:9-10

9. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, 
Domnul nostru. 
10. Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi 
acelaş fel de vorbire, să n’aveţi desbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit 
într-un gând şi o simţire.



Galasteni 5:13 
13. Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o 
pricină ca să trăiţi pentru firea pămîntească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.

Efeseni 1:8  
18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, 
care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,

Efeseni 4:4 
4. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură 
nădejde a chemării voastre.

Filipeni 3:14
14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

Coloseni 3:15 
15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să 
stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.

1.Tesaloniceni 2:12 
12. să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi 
slava Sa.

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.

2.Tesesaloniceni :11-12 
11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească 
vrednici de chemarea Lui, şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de 
bunătate, şi orice lucrare izvorâtă din credinţă,
12. pentruca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El,
potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.

1 Timotei 6:11-12
11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, 
credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţa.
12. Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat, şi 



pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor marturi.

2 Timotei 1:6-10
6. De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin 
punerea mâinilor mele.
7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de 
chibzuinţă.
8. Să nu-ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul 
Lui. Ci sufere împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumezeu.
9. El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după 
hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de vecinicii,
10. dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mîntuitorului nostru Hristos Isus, 
care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.

2.Timotei 1:9
9. El ne-a mîntuit şi ne-a dat o chemare sfîntă, nu pentru faptele noastre, ci după 
hotărîrea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii,

2 Timotei 2:22
22. Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, 
împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

Evrei 3:1 
1. Deaceea, fraţi sfinţi, cari aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la 
Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,

1.Petru 1:15-19
15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfînt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea 
voastră.
16. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.
17. Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui,
purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
18. căci ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din 
felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

1.Petru 2:9-10
9. Voi însă sânteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor,
pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale 
Celui ce v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată;
10. pe voi, cari odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; 
pe voi, cari nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.



1.Petru 2:21-25
21. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o 
pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.
22. „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug”.
23. Cînd era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, 
ci Se supunea dreptului Judecător.
24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă 
de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.
25. Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul 1 (1. 
Sau: priveghetorul.) sufletelor voastre.

1.Petru 3:9
9. Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, 
căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.

1.Petru 5:10 
10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după
ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi , vă va întări , vă va da putere şi vă va 
face neclintiţi.
11. A Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin

2.Petru 1:3-4 
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
4. prin cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă 
faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume 
prin pofte.

2.Petru 1:10 
10. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea 
voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.


