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Dumnezeu te cheamã sã-L urmezi.

Decizia aceasta necesitã întregul om.

De a-L urma înseamnã
o legãturã intensã ºi permanentã cu Domnul ºi

Mântuitorul tãu, Isus Cristos.

Dacã Dumnezeu te cheamã,
vrea un „Da“ din toatã inimã.

Un „Da“ ca copilul Lui,
ºi un „Da“ ca mesagerul Lui.

Dacã Dumnezeu te cheamã . . .

. . . te pregãteºte din timp

... þi-e Domn, ºi-þi iartã nelegiuirile din trecutul tãu

... te întâmpinã cu o suverinitate divinã

... te întãlneºte în viaþa ta de toate zilele

... vorbeºte El cu tine,
sau îþi trimete mesajul printr-un mesajer

...atunci de tine e vorba

... atunci se leagã de soarta ta

... împinge toate scuzele tale la o parte

... îþi trimite colaboratori aleºi

... primeºti indicaþii precise



Dacã Dumnezeu te cheamã . . .

Moise pãºtea turma socrului sãu Ietro, preotul  Madianului. Odatã a mânat
turma pânã dincolo de pustie, ºi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la
Horeb.  Ingerul  Domnului i S-a arãtat într-o flacãrã de foc, care ieºea din
mijlocul unui rug. Moise sa uitat; ºi iatã cã rugul era tot un foc, ºi rugrul nu
se mistuia deloc. Moise a zis: "Am sã mã intorc sã vãd ce este aceastã
vedenie minunatã, ºi pentru ce nu se mistuie rugul." Domnul a vãzut cã el se
întoarce sã vadã; ºi Dumnezeu 1-a chemat din  mijlocul rugului, ºi a zis:
"Moise!" El a rãspuns: "Iatã-mã!" Dumnezeu a zis: "Nu te apropia de locul
acesta; scoate-þi  încãlþãminþele din picioare, cãci locul pe care calci este un
pãmânt sfânt. ªi a adãugat: "Eu sunt  Dumnezeul tatãlui tãu, Dumnezeul
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov." Moise ºi-a
ascuns faþa, cãci se temea sã priveascã pe Dumnezeu. Domnul a zis: "Am
vãzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, ºi am auzit strigãtele pe
care le scoate din pricina asupritorilor lui; cãci îi cunosc durerile. M-am
pogorât ca sã-l izbãvesc din mâna Egiptenilor, ºi sã-1 scot din þara aceasta
ºi sã-1 duc într-o þarã bunã ºi întinsã, într-o þarã unde curge lapte ºi miere,
ºi anume, în locurile, pe cari le locuiesc Cananiþii, Hetiþii, Amoriþii, Fereziþii,
Heviþii ºi Iebusiþii. Iatã cã strigãtele Israeliþilor au ajuns pânã la Mine, ºi
am vãzut chinul cu care îi chinuesc Egiptenii. Acum, vino, Eu te voi trimete
la Faraon, ºi vºi scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel. Moise
a zis lui Dumnezeu: "Cine  sunt eu, ca sã mã duc la Faraon, ºi sã scot din
Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis: "Eu voi fi negreºit eu tine; ºi iatã
care va fi pentru tine semnul cã Eu te-am trimes: dupã ce scoate pe popor
din Egipt, veþi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.“

Moise a rãspuns, ºi a zis: Iatã cã n-au sã mã creadã, nici n-au sã asculte
de glasul meu. Ci vor zice: „Nu þi s-a arãtat Domnul !“ Domnul i-a zis: „Ce
ai în minã?“ ºi a rãspuns: „Un toiag.“ Domnul a zis: „Aruncã-1 la pãmânt.“
El 1-a aruneat la pãmânt, ºi toiagul s-a prefãcut într-un ºarpe. Moise

Ieremia primeºte dela Dumnezeu un ordin dificil:
„Iatã, Eu pun cuvintele mele în gura ta“

Profetul Ieremia 1:5-10
„Mai bine înainte ca sã te fi întocmit în pântecele mamei tale, te
cunoºteam, ºi mai înainte ca sã fi ieºit tu din pântecele ei, Eu te pusesem
deoparte, ºi te fãcusem prooroc al neamurilor.“ Eu am rãspuns: ,,Ah!
Doamne Dumnezeule, vezi cã eu nu ºtiu sã vorbesc, cãci sunt un copil.“ Dar
Domnul mi-a zis: ,,Nu zice: ,Sunt un copil,` cãci te vei duce la toþi aceia la
cari te voi trimete, ºi vei spune tot ce-þi voi porunci. Nu te teme de ei; cãci
Eu sunt cu tine ca sã te scap, -zice Domnul.  Apoi Domnul ªi-a întins
mâna, ºi mi-a atins gura. ªi Domnul mi-a zis: ,Iatã, pun cuvintele Mele în
gura ta. Iatã, astãzi te pun peste neamuri ºi peste împãrãþii, ca sã smulgi ºi
sã tai, sã dãrâmi, ºi sã nimiceºti, sã zideºti ºi sã sãdeºti.

Simon ºiAndrei primesc o nouã sarcinã:
de acuma înainte veþi fi pescari de oameni

Evanghelia dupã Matei   4:18 -20  
Pe când trecea pe lângã marea Galileii, Isus a vãzut doi fraþi: pe Simon,
zis Petru, ºi pe fratele sãu Andrei, cari aruncau o mreajã în mare; cãci
erau pescari. El le-a zis: ,,Veniþi dupã Mine, ºi vã voi face pescari de
oameni.“ Îndatã ei au lãsat mrejile, ºi au mers dupã El.

ªi ucenici primesc instructiile clare:
„Mergeþi în toatã lumea . . . în numele Meu!“

Evanghelia dupã Matei 28:16-20
Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise
Isus sã meargã. Când L-au vãzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, ºi le-a zis: ,,Toatã puterea Mi-a fost
datã în cer ºi pe pãmânt. 

Duceþi-vã ºi faceþi ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatãlui ºi al Fiului

ºi al Sfântului Duh.
ªi învãþaþi-i sã pãzeascã tot ce v-am poruncit.

ªi iatã cã Eu sunt cu voi în toate zilele,
pânã la sfârºitul veacului.

Amin.



Dacã Dumnezeu te cheamã . . .

10.  . . . primeºti indicaþii precise

Moise primeºte dela Dumnezeu un ordin:
„Dte la Faraon.“

Exodul (Eºirea) 3:9-10
Iatã cã strigãtele Israeliþilor au ajuns pânã la Mine, ºi am vãzut chinul cu
care îi chinuesc Egiptenii. Acum, vino, Eu te voi trimete la Faraon, ºi vei
scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.“

Isaia primeºte sarcina sã mustre poporul ale de Dumnezeu
 Sã strige cu gura mare, ca s-o audã toþii

Profetul Isaia 57:17-21 ºi 58:1 
Din pricina pãcatului lãcomiei lui, M-am mâniat ºi l-am lovit, M-am
ascuns, în supãrarea Mea, ºi cel rãzvrãtit a urmat ºi mai mult pe cãile
inimii lui. I-am vãzut cãile, ºi totuº îl voi tãmãdui; îl voi cãlãuzi, ºi-l voi
mângâia, pe el ºi pe ceice plâng împreunã cu el. Voi pune lauda pe buze:
,Pace, pace celui de departe ºi celui de aproape! -zice Domnul-Da Eu îl
voi tãmãdui! Dar cei rãi sunt ca marea înfuriatã, care nu se poate liniºti, ºi
ale cãrei ape aruncã afarã noroi ºi mâl.“ ,,Cei rãi n-au pace“ zice
Dumnezeul meu. ,,Strigã în gura mare, nu te opri! Înalþã-þi glasul ca o
trâmbiþã, ºi vesteºte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov pãcatele
ei!

fugea de el. Domnul a zis lui Moise: „Întinde-þi mâna, ºi apucã-1 de
coadã.“ El a întins mâna ºi 1-a apucat ; ºi ºarpele s-a prefãcut iarãº intr-
un toiag în mâna lui. „Iatã", a zis Domnul, „ce vei face, ca sã creadã  cã þi
s-a arãtat Domnul, Dumnezeul pãrinþilor lor: Dumnezeul lui Avraam,
Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov.“ Domnul i-a mai zis: „Bagã-þi
mâna în sân." El ºi-a bãgat mâna in sin ; apoi a scos-o, ºi iatã cã mîna i
se acoperise de leprã, ºi se fãcuse albã ca zãpada.  Domnul a zis: „Bagã-þi
din nou mâna în sân . El ºi-a bãgat din nou mina în sân; apoi a scos-o din
sân; ºi iatã cã mâna se fãcuse iarãº cum era carnea lui. „Dacã nu te vor
crede,“ a zis Dornnul, „ºi nu vor asculta de glasul celui dintâi semn, vor
crede glasul celui de al doilea semn. Dacã nu vor crede nici aceste douã
semne, ºi nu vor asculta de glasul tãu, sã iei apã din râu, ºi s-o torni pe
pãmânt; ºi apa, pe care o vei lua din râu, se va preface în sânge pe pãmint.“
Moise a zis Domnului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uºoarã;
ºi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltãeri, nici mãcar de când
vorbeºti Tu robului Tãu; cãci vorba ºi limba  mi-este încurcatã,“ Domnul i-
a zis: „Cine a fãcut gura omului? ªi cine face pe orn mut sau surd, cu vedere
sau orb? Oare nu Eu, Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, ºi te voi
ânvãþa ce vei avea de spus.“ Moise a zis : „Ah ! Doamne trimete pe cine vei
vrea sã trimeþi.“ Atunci Domnul S-a mâniat pe Moise, ºi a zis: „Nu-i oare
acolo fratele tãu Aaron, Levitul? ªtiu cã el vorbeºte uºor. Iatã cã el însuº
vine inaintea ta; ºi, când te va vedea, se va bucura în inima 1ui. Tu îi vei
vorbi ºi vei pune  cuvintele în gura lui; ºi Eu voi fi cu gura ta ºi cu gura lui;
ºi vã voi învãþa ce veþi avea de fãcut. El va vorbi poporului pentru tine, iþi va
sluji drept gurã, ºi tu vei þinea pentru el locul lui Dumnezeu.  Ia în mânã
toiagul acesta, cu care vei face semnele.“ 

Exodul 3: 1-12

Exodul 4:1-17



Dacã Dumnezeu te cheamã . . .

1.   . . . te pregãteºte din timp

Dumnezeu cheamã pe Moise: 
Dumnezeu necesitã pentru poporul Sãu un conducãtor
calificat

Exodul (Eºirea) 2: 1-10
Un om din casa lui Levi luase der nevastã pe o fatã a lui Levi. Femeia
aceasta a rãmas însãrcinatã, ºi a nãscut un fiu. A vãzut cã este frumos, ºi
l-a ascuns trei luni. Ne mai putând sã-l ascundã, a luat und sicriaº de
papurã, pe care l-a uns cu lut ºi cu smoalã; a pus copilul în el, ºo l-a
aºezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depãrtare
oarecare, ca sã vadã ce are sã i se întâmple.Fata lui Faraon s-a pogorât la
lâu, sã se scalde; ºi fetele cari o însoþeau se plimbau pe marginea râului.Ea
a zãrit sicriaºul în mijlocul trestiilor,ºi a trimis pe roaba ei sã-l ia. L-a
deschis ºi a vãzut copilul: era un bãieþaº care plângea. I-a fost milã de el,
ºi a zis: „Este un copil de al Evreilor!“ Atunci sora copilului a zis fetei lui
Faraon: „Sã mã duc sã-þi chem o doicã dintre femeile Evreilor, ca sã-þi
alãpteze copilul?“ „Du-te“, i-a rãspuns fata lui Faraon. ªi fata s-a dus ºi a
chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis: „Ia copilul acesta,
alãpteazã-mi-l, ºi îþi voi plãti.“ Femeia a luat copilul, ºi l-a alãptat.
Copilul a crescut, ºi ea l-a adus fetei lui Faraon; ºi el i-a fost fiu. I-a pus
numele Moise; „cãci“, a zis ea, „l-am scos din ape.“

ªi Isus a trimes ucenicii Lui în lume:
Doi câte doi 

Evanghelia dupã Marcu 6:7-8 ºi 12-13
Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece, ºi a început sã-i trimeatã doi
câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit sã nu
ia nimic cu ei pe drum decât un toiag; sã n-aibã nici pâine, nici traistã,
nici bani de aramã la brâu.
Ucenicii au plecat, ºi au propovãduit pocãinþa. Scoteau mulþi draci, ºi
ungeau cu untdelemn pe mulþi bolnavi, ºi-i vindecau.

Barnaba ºi Saul sunt chemaþi la o lucrare aparte
Biserica din Antiohia le trimite prin Duhul Sfânt

Faptele Apostolilor 13:4
În Biserica din Antiohia erau niºte prooroci ºi învãþãtori: Barnaba, Simon,
numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreunã cu
cârmuitorul Irod, ºi Saul. Pe când slujeau Domnului ºi posteau, Duhul
Sfânt a zis: ,,Puneþi-Mi deoparte pe Barnaba ºi pe Saul pentru lucrarea la
care i-am chemat.“ Atunci, dupã ce au postit ºi s-au rugat, ºi-au pus
mânile peste ei, ºi i-au lãsat sã plece. Barnaba ºi Saul, trimeºi de Duhul
Sfânt, s-au coborât la Seleucia, ºi de acolo au plecat cu corabia la Cipru. 

Pavel ºi Sila au fost împreunã pe drum
Ei au strãbãtut Siria ºi Cilicia

Faptele Apostolilor 15:40-41
Pavel ºi-a ales pe Sila, ºi a plecat, dupãce a fost încredinþat de fraþi în
grija harului Domnului. El a strãbãtut Siria ºi Cilicia, întãrind Bisericile.

Pavel cu Timotei pe drum
Timotei însoþeºte pe Pavel prin þinutul Galaþiei

Faptele Apostolilor 16:1-5
În urmã, Pavel s-a dus la Derbe ºi la Listra. ªi iatã cã acolo era un
ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase ºi al unui tatã Grec.
Fraþii din Listra ºi Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut sã-l ia cu el; ºi,
dupãce l-a luat, l-a tãiat împrejur, din pricina Iudeilor, cari erau în acele
locuri; cãci toþi ºtiau cã tatãl lui era Grec. Pe când trecea prin cetãþi,
învãþa pe fraþi sã pãzeascã hotãrârile apostolilor ºi presbiterilor din
Ierusalim. Bisericile se întãreau în credinþã, ºi sporeau la numãr din zi în
zi.



Dacã Dumnezeu te cheamã . . .

9. . . . îþi trimete colaboratori aleºi

Moise nu rãmâne singur:
Fratele lui Aaron îi vine în ajutor

Exodul (Eºirea) 4:11-16
Domnul i-a zis: ,,Cine a fãcut gura omului? ªi cine face pe om mut sau
surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu
gura ta, ºi te voi învãþa ce vei avea de spus.“ Moise a zis: ,,Ah! Doamne,
trimete pe cine vei vrea sã trimeþi.“ Atunci Domnul Sâa mâniat pe Moise, ºi
a zis: ,,Nu-i oare acolo fratele tãu Aaron, Levitul? ªtiu cã el vorbeºte uºor.
Iatã cã el însuº vine înaintea ta; ºi, când te va vedea, se va bucura în inima
lui. Tu îi vei vorbi, ºi vei pune cuvintele în gura lui; ºi Eu voi fi cu gura ta
ºi cu gura lui; ºi vã voi învãþa ce veþi avea de fãcut. El va vorbi poporului
pentru tine, îþi va sluji drept gurã, ºi tu vei þinea pentru el locul lui
Dumnezeu.

Prin colaborare primeºti siguranþã
În caz de nevoie ai un ajutor

Eclesiastul 4:9-12 
Mai bine doi decât unul, cãci iau o platã cu atât mai bunã pentru munca
lor. Cãci, dacã se întâmplã sã cadã, se ridicã unul pe altul; dar vai de cine
este singur, ºi cade, fãrã sã aibã pe altul care sã-l ridice! Tot aºa, dacã se
culcã doi împreunã, se încãlzesc unul pe altul, dar cum are sã se încãlzescã
dacã e singur? ªi dacã se scoalã cineva asupra unuia, doi pot sã-i stea
împotrivã; ºi funia împletitã în trei nu se rupe uºor.

Dumnezeu cheamã pe Ieremia:
Dumnezeu necesitã pentru poporul Sãu un prooroc care va
spune tot ce-L va porunci

Ieremia 1: 4-5
„Cuvintele lui Domnului mi-a vorbit astfel: „Mai înainte ca sã te fi
întocmit îm pântecele mamei tale, te cunoaºteam, ºi mai înainte ca sã fi
ieºit tu din pîntecele ei, Eu te pusesem deoparte, ºi te fãcusem prooroc al
neamulilor.“

Dumnezeu cheamã pe Isaia:
Dumnezeu necesitã pentru poporul Lui un vorbitor
puternic, cu o gurã ca o sabie ascuþitã, ºi preþiut înaintea
Domnului

Isaia 49: 1-3 ºi 5
„Ascultaþi-Mã, ostroave! Luaþi aminte, popoare depãrtate! Domnul M-a
chemat din sânul mamei ºi M-a numit dela eºirea din pântecele mamei.
Mi-a fãcut gura ca o sabie ascuþitã, M-a acoperit cu umbra mânii Lui; ºi
M-a fãcut o sãgeatã ascuþitã, M-a ascuns în tolba Lui cu sãgeþi, ºi Mi-a
zis: „Israele, Tu eºti Robul Meu, în care Mã voi slãvi.“ 
ªi acum, Domnul vorbeºte, El care M-a întocmit din pântecele mamei ca
sã fiu Robul Lui, ca sã aduc înapoi la El pe Iacov, ºi pe Israel, care este
încã împrãºtiat; cãci Eu sunt preþuit înaintea Domnului, ºi Dumnezeul
Meu este tãria Mea.“

Dumnezeu cheamã pe Ieremia:
Dumnezeu necesitã un martor din mijlocul poporului Sãu,
sincer ºi fãrã vicleºie 

Evanghelia dupã Ioan 1: 43-48
A doua zi Isus a vrut sã Se ducã în Galilea, ºi a gãsit pe Filip. ªi i-a zis:
„Vino dupã Mine.“ Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei ºi a lui Petru.
Filip a gãsit pe Natanael, ºi i-a zis: „Noi am gãsit pe Acela, despre care a
scris Moise în Lege, ºi proorocii: „pe Isus din Nazaret, fiul lui Josif.“
Natanael i-a zis: „Poate eºi ceva bun din Nazaret?“ „Vino ºi vezi!“ i-a
rãspuns Filip. Isus a vãzut pe Natanael venind la El, ºi a zis despre el:
„Iatã cu adevãrat un Israelit, în care nu este vicleºug.“ „De unde mã
cunoºti?“ I-a zis Natanael. Drept rãspuns Isus i-a zis: „Te-am vãzut mai
înainte ca sã te chieme Filip, când erai supt smochin.“



Dacã Dumnezeu te cheamã . . .

2.   . . . þi-e Domn, ºi-þi iartã nelegiuirile 
din trecutul tãu

Un Moise cu un trecut neiertat: 
Totuºi cã a primit o pregãtire militarã superioarã, Moise  a
ucis un om în afect

Exodul (Eºirea) 2: 11 – 12
În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieºit pe la fraþii sãi, ºi a fost
martor la muncile lor grele. A vãzut pe un Egiptean, care bãtea pe un
Evreu, unul dintre fraþii lui. S-a uitat în toate pãrþile, ºi, vãzând cã nu este
nimeni, a omorât pe Egipteanul ºi l-a ascuns în nisip.

Un Moise disperat:
Fapta lui a fost descoperitã, ºi l-a apucat frica de moarte

Exodul (Eºirea) 2: 13 – 15
A ieºit ºi în ziua urmãtoare; ºi iatã cã doi Evrei se certau. A zis celui ce n-
avea dreptate: „Pentru ce loveºti pe semenul tãu?“ ªi omul acela a rãspuns:
„Cine te-a pus pe tine mai mare ºi judecãtor peste noi? Nu cumva ai de
gând sã mã omori ºi pe mine, cum ai omorât pe Egipteanul acela?“ Moise
s-a temut ºi a zis: „Nu mai încape îndoialã cã faptul este cunoscut. Faraon
a aflat ce se petrecuse, ºi cãuta sã omoare pe Moise. Dar Moise a fugit
înaintea lui Faraon, ºi a locuit în þara Madian. A ºezut lângã o fântânã.

Moise a mai gãsit o scuzã::
Nu sunt bun pentru un astfel de mesaj

Exodul (Eºirea) 4:13-15
Moise a zis: ,,Ah! Doamne, trimete pe cine vei vrea sã trimeþi.“ Atunci
Domnul S-a mâniat pe Moise, ºi a zis: ,,Nu-i oare acolo fratele tãu Aaron,
Levitul? ªtiu cã el vorbeºte uºor. Iatã cã el însuº vine înaintea ta; ºi, când
te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi, ºi vei pune cuvintele
în gura lui; ºi Eu voi fi cu gura ta ºi cu gura lui; ºi vã voi învãþa ce veþi
avea de fãcut.

Moise a mai gãsit încã o scuzã::
Oare cine o sã-mi creadã?

Exodul (Eºirea) 4:1 und 16-17
Moise a zis: ,,Ah! Doamne, trimete pe cine vei vrea sã trimeþi.“ Atunci
Domnul S-a mâniat pe Moise, ºi a zis: ,,Nu-i oare acolo fratele tãu Aaron,
Levitul? ªtiu cã el vorbeºte uºor. Iatã cã el însuº vine înaintea ta; ºi, când
te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi, ºi vei pune cuvintele
în gura lui; ºi Eu voi fi cu gura ta ºi cu gura lui; ºi vã voi învãþa ce veþi
avea de fãcut.

Jona vrea sã fugã desupt privirile lui Dumnezeu
Dar Dumnezeu nu-l pedepseºte pentru atitudinea lui

Profetul Iona 1:1-3 ºi 3:1-5
Cuv-ntul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: ,,Scoalã-te,
du-te la Ninive, cetatea cea mare, ºi strigã împotriva ei. Cãci rãutatea ei s-
a suit pânã la Mine!“ ªi Iona s-a sculat sã fugã la Tars, departe de Faþa
Domnului. S-a pogorât la Iafo, ºi a gãsit acolo o corabie care mergea la
Tars. A plãtit preþul cãlãtoriei, ºi s-a suit în corabie ca sã meargã
împreunã cu cãlãtorii la Tars, departe de Faþa Domnului.
Cuvântul Domnului a vorbit a doua oarã lui Iona, astfel: ,,Scoalã-te, du-te
la Ninive, cetatea cea mare, ºi vesteºte acolo strigarea pe care þi-o voi da!“
ªi Iona s-a sculat, ºi s-a dus la Ninive, dupã Cuvântul Domnului. ªi
Ninive era o cetate foarte mare, cât o cãlãtorie de trei zile. Iona a început
sã pãtrundã în oraº, cale de o zi, strigând ºi zicând: ,,Încã patruzeci de zile,
ºi Ninive va fi nimicitã!“ Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au
vestit un post, ºi s-au îmbrãcat cu saci, dela cei mai mari pânã la cei mai
mici.
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8. . . . împinge toate scuzele tale la o 
parte

Mosis cautã o scuzã:
Sunt prea mic ºi prea slab; cine mã va asculta?

Exodul (Eºirea) 3:9-12
Iatã cã strigãtele Israeliþilor au ajuns pânã la Mine, ºi am vãzut chinul cu
care îi chinuesc Egiptenii. Acum, vino, Eu te voi trimete la Faraon, ºi vei
scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.“ Moise a zis lui
Dumnezeu: ,,Cine sunt eu, ca sã mã duc la Faraon, ºi sã scot din Egipt pe
copiii lui Israel?“ Dumnezeu a zis: ,,Eu voi fi negreºit cu tine; ºi iatã care
va fi pentru tine semnul cã Eu te-am trimes: dupã ce vei scoate pe popor
din Egipt, veþi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.“

Moise cautã încã o scuzã:
Doar ºtii, Doamne, cã nu sunt bun de gurã 

Exodul (Eºirea) 4:10 und 12
Moise a zis Domnului: ,,Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea
uºoarã; ºi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltãieri, nici mãcar de
când vorbeºti Tu robului Tãu; cãci vorba ºi limba mi-este încurcatã.“
Domnul i-a zis: ,,Cine a fãcut gura omului? ªi cine face pe om mut sau
surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu
gura ta, ºi te voi învãþa ce vei avea de spus.“

Rahav, o viaþã la marginea societãþii
O femeie cu o ocupaþie pãcãtoasã, dar cu cunoºtinþe
detailate a planului Lui Dumnezeu cu poporul Sãu

Evrei 11: 31 (ºi Josua 2: 1 – 24)
Prin credinþã n-a perit curva Rahav împreunã cu rãzvrãtiþi, pentrucã
gãzduise iscoadele cu bunãvoinþã.

Un ales a lui Dumnezeu: David
Împãrat a poporului ales de Dumnezeu, dar ºi curvar ºi
ucigaº

2 Samuel 11: 2-4
Într-o dupã ameazã spre seara, David s-a sculat de pe pat; ºi pe când se
plimba pe acoperiºul casei împãrãteºti, a zãrit de acolo o femeie care se
scãlda ºi care era foarte frumoasã la chip. David a întrebat cine este
femeia aceasta, ºi i-au spus: „Este Bat-ªeba, fata lui Eliam, nevasta lui
Urie, Hetitul. ªi David a trimes niºte oameni s-o aducã. Ea a venit la el, ºi
el s-a culcat cu ea. Dupã ce s-a curãþit de necurãþia ei, ea s-a întors
acasã. 

2 Samuel 11: 14-15
A doua zi dimineaþa, David a scris o scrisoare lui Ioab, ºi a trimis-o prin
Urie. În scrisoarea aceasta scria: „Puneþi pe Uie în locul cel mai greu a
luptei, ºi retrageþi-vã înapoi dela el, ca sã fie lovit ºi sã moarã.“

Saul, un entuziast religios
Un învãþat cu cunoºtiinþe detailate a voinþei lui Dumnezeu,
dar ºi unul, care a urmãrit Biserica Dumnului Isus

Faptele Apostolilor 8: 1
Saul se învoise la uciderea lui ªtefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare
prigonire împotriva Bisericii din Ierusamlim. ªi toþi, afarã de apostoli, s-au
împrãºtiat prin pãrþile Iudeii ºi ale Samariei.

Faptele Apostolilor 9: 1-2
Dar Saul sufla încã ameninþare ºi ucidere împotriva ucenicilor Domnului.
S-a dus la marele preot, ºi i-a cerut scrisori cãtre sinagogile din Damasc,
ca, dacã va gãsi pe unii umblând pe Calea credinþei, atât bãrbaþi, cât ºi
femei, sã-i aducã legaþi la Ierusalim.
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3. . . . te întâmpinã cu o suverinitate
divinã

Cãtre Avram:
Dumnezeu îºi alege poporul Sãu
Geneza (Facerea) 17: 7-9
Voi pune legãmântul Meu între Mine ºi tine ºi sãmânþa ta dupã tine din
neam în neam; acesta va fi un legãmânt vecinic, în puterea cãruia, Eu voi
fi Dumnezeul tãu ºi al seminþei tale dupã tine. Þie, ºi seminþei tale dupã
tine, îþi voi da þara în care locuieºti acum ca strãin, ºi anume îþi voi da
toatã þara Canaanului în stãpânire vecinicã; ºi Eu voi fi Dumnezeul lor.“
Dumnezeu a zis lui Avraam: ,,Sã pãzeºti legãmântul Meu, tu ºi sãmânþa ta
dupã tine, din neam în neam.“

Cãtre Moise:
Dumnezeu îl reaminteºte pe Moise de promisiunile ºi
binecuvântãrile fãcute pãrinþilor. Dar cere ºi dela el
ascultare

Exodul (Eºirea)3:4-6
Domnul a vãzut cã el se întoarce sã vadã; ºi Dumnezeu l-a chemat din
mijlocul rugului, ºi a zis: ,,Moise! Moise!“ El a rãspuns: ,,Iatã-mã!“
Dumnezeu a zis: ,,Nu te apropia de locul acesta; scoate-þi încãlþãmintele
din picioare, cãci locul pe care calci este un pãmânt sfânt.“ ªi a adãugat:
,,Eu sunt Dumnezeul tatãlui tãu, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui
Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov.“ Moise ºi-a ascuns faþa, cãci se temea sã

Promisiunea lui Dumnezeu este o temelie
Eu voi lupta pentru tine
 
Exodul (Eºirea) 14:15-18
Domnul a zis lui Moise: ,,Ce rost au strigãtele acestea? Spune copiilor lui
Israel sã porneascã înainte. Tu, ridicã-þi toiagul, întinde þi mâna spre
mare, ºi despicã-o; ºi copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mãrii ca pe
uscat. Eu voi împietri inima Egiptenilor, ca sã intre în mare dupã ei. ªi
Faraon ºi toatã oastea lui, carãle ºi cãlãreþii lui, vor face sã se arate slava
Mea. ªi vor ºti Egiptenii cã Eu sînt Domnul când Faraon, carãle ºi
cãlãreþii lui, vor face sã se arate slava Mea“.

O promisiune fãcutã ucenicilor:
Voi veþi vorbi în numele Meu

Evanghelia dupã Luca 10:16 (Isus cãtre ucenicii Sãi)
„Cine vã ascultã pe voi, pe Mine Mã ascultã; ºi cine vã nesocoteºte pe voi,
pe Mine Mã nesocoteºte; iar cine Mã nesocoteºte pe Mine, nesocoteºte pe
Cel ce M-a trimes pe Mine.“

O promisiune fãcutã pentru ceice cred în El:
Le înzestreazã cu putere divinã

Evanghelia dupã Ioan 20:21-23
Isus le-a zis din nou: ,,Pace vouã! Cum M-a trimes pe Mine Tatãl, aºa vã
trimet ºi Eu pe voi.“ Dupã aceste vorbe, a suflat peste ei, ºi le-a zis: ,,Luaþi
Duh Sfânt! Celorce le veþi ierta pãcatele, vor fi iertate; ºi celor ce le veþi
þinea vor fi þinute.“

O promisiune rostitã cãtre biserica din Antiohia
 Dumnezeu cheamã pe Barnaba ºi pe Saul în lucrarea Sa

Faptele Apostolilor 13:1-3
În Biserica din Antiohia erau niºte prooroci ºi învãþãtori: Barnaba, Simon,
numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreunã cu
cârmuitorul Irod, ºi Saul. Pe când slujeau Domnului ºi posteau, Duhul
Sfânt a zis: ,,Puneþi-Mi deoparte pe Barnaba ºi pe Saul pentru lucrarea la
care i-am chemat.“ Atunci, dupã ce au postit ºi s-au rugat, ºi-au pus
mânile peste ei, ºi i-au lãsat sã plece.
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7. . . . atunci Se leagã de soarta ta

Promisiunea cãtre Isaac
Sã rãmâi aici –  ºi te voi binecuvânta

Geneza (Facerea) 26:1-4a
În þarã a venit o foamete, afarã de foametea dintâi, care fusese pe vremea
lui Avraam. Isaac s-a dus la Abimelec, împãratul Filistenilor, la Gherar.
Domnul i S-a arãtat, ºi i-a zis: ,,Nu te pogorâ în Egipt! Rãmâi în þara în
care îþi voi spune. Locuieºte ca strãin în þara aceasta; Eu voi fi cu tine, ºi te
voi binecuvânta; cãci toate þinuturile acestea þi le voi da þie ºi seminþei tale,
ºi voi þinea jurãmântul pe care l-am fãcut tatãlui tãu Avraam.“ Îþi voi
înmulþi sãmânþa, ca stelele cerului; voi da seminþei tale toate þinuturile
acestea;

Promisiunea cãtre Moise:
Eu voi fi cu tine

Exodul (Eºirea)3:9-12
Iatã cã strigãtele Israeliþilor au ajuns pânã la Mine, ºi am vãzut chinul cu
care îi chinuesc Egiptenii. Acum, vino, Eu te voi trimete la Faraon, ºi vei
scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.“ Moise a zis lui
Dumnezeu: ,,Cine sunt eu, ca sã mã duc la Faraon, ºi sã scot din Egipt pe
copiii lui Israel?“ Dumnezeu a zis: ,,Eu voi fi negreºit cu tine; ºi iatã care
va fi pentru tine semnul cã Eu te-am trimes: dupã ce vei scoate pe popor
din Egipt, veþi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.“

priveascã pe Dumnezeu.

Cãtre poporul Lui ales:
Sã nu ai alþi dumnezeu pe lângã mine

Exodul (Eºirea)20:2-6
,,Eu sunt Domnul, Dumnezeul tãu, care te-a scos din þara Egiptului, din
casa robiei. Sã nu ai alþi dumnezei afarã de Mine. Sã nu-þi faci chip
cioplit, nici vreo înfãþiºare a lucrurilor cari sunt sus în ceruri, sau jos pe
pãmânt, sau în apele mai de jos de cât pãmântul. Sã nu te închini înaintea
lor, ºi sã nu le slujeºti; cãci Eu, Domnul, Dumnezeul tãu, sunt un
Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea pãrinþilor în copii pânã la al
treilea ºi la al patrulea neam al celor ce Mã urãsc, ºi Mã îndur pânã la al
miilea neam de cei ce Mã iubesc ºi pãzesc poruncile Mele. 

Cãtre Saul:
Tu de fapt, trebuia sã mã cunoºti! Sunt Isus, pe care-L
prigoneºti. De acuma înainte urmeazã-mã

 Faptele Apostolilor 9:3-7
Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, de odatã a stãlucit o luminã din
cer în jurul lui. El a cãzut la pãmânt, ºi a auzit un glas, care-i zicea:
,,Saule, Saule, pentruce Mã prigoneºti?“ „Cine eºti Tu, Doamne?`` a
rãspuns el. ªi Domnul a zis: ,,Eu sunt Isus, pe care-L prigoneºti. ,,Þi-ar fi
greu sã arunci înapoi cu piciorul într-un þepuº.“ Tremurând ºi plin de
fricã, el a zis: ,,Doamne, ce vrei sã fac?`` ,,Scoalã-te,“ i-a zis Domnul,
,,intrã în cetate, ºi þi se va spune ce trebuie sã faci.“ Oamenii cari-l
însoþeau, au rãmas încremeniþi; auzeau în adevãr glasul, dar nu vedeau pe
nimeni.

Cãtre ucenicii Sãi:
Eu sunt acela, care va ales. ªi eu decid, ce fel de roade sã
aduceþi

Evanghelia dupã Ioan 15:14-16
Voi sunteþi prietenii Mei, dacã faceþi ce vã poruncesc Eu. Nu vã mai
numesc robi, pentrucã robul nu ºtie ce face stãpânul sãu; ci v-am numit
prieteni, pentrucã v-am fãcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatãl Meu. Nu
voi M-aþi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; ºi v-am rânduit sã mergeþi
ºi sã aduceþi roadã, ºi roada voastrã sã rãmânã, pentru ca orice veþi cere
dela Tatãl, în Numele Meu, sã vã dea.
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4. . . . te întãlneºte în viaþa ta de 
toate zilele

Moise:
Ocupate cu alte probleme zilnice ºi cu gânduri în altã parte,
Dumnezeu îl cheamã

Exodul (Eºirea) 3:1-4
Moise pãºtea turma socrului sãu Ietro, preotul Madianului. Odatã a mânat
turma pânã dincolo de pustie, ºi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la
Horeb. Îngerul Domnului i S-a arãtat într-o flacãrã de foc, care ieºea din
mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; ºi iatã cã rugul era tot un foc, ºi rugul
nu se mistuia deloc. Moise a zis: ,,Am sã mã întorc sã vãd ce este aceastã
vedenie minunatã, ºi pentru ce nu se mistuie rugul.“ Domnul a vãzut cã el
se întoarce sã vadã; ºi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului, ºi a zis:
,,Moise! Moise!“ El a rãspuns: ,,Iatã-mã!“

Proorocul Amos:
Dumnezeu cere dela Amos ca sã pãrãseascã locul de muncã
ºi sã facã ceva, ce nu a fãcut pânã acuma niciodatã

Amos 7:14-15
Amos a rãspuns lui Amaþia: ,,Eu nu sunt nici prooroc, nici fiu de prooroc;
ci sunt pãstor, ºi strângãtor de smochine de Egipt. Dar Domnul m-a luat
dela oi, ºi Domnul mi-a zis: „Du-te ºi prooroceºte poporului Meu Israel!“

Dumnezeu înputerniceºte pe împãratul Cir, care nici nu
cunoaºte pe Dumnezeu

Profetul Iesaia 45,4-5
Din dragoste pentru robul Meu Iacov, ºi pentru Israel, alesul Meu, te-am
chemat pe nume, þi-am vorbit cu bunã voinþã, înainte ca tu sã Mã cunoºti.
Eu sunt Domnul, ºi nu mai este altul, afarã de Mine nu este Dumnezeu.
Eu te-am încins, înainte ca tu sã Mã cunoºti.

Isus ºi-a ales ucenicii.
El Le-a chemat pe nume

Evanghelia dupã Luca 6:12-16
În zilele acela, Isus S-a dus în munte sã Se roage, ºi a petrecut toatã
noaptea în rugãciune cãtre Dumnezeu. Când s-a fãcut ziuã, a chemat pe
ucenicii Sãi, ºi a ales dintre ei doisprezece, pe cari i-a numit apostoli, ºi
anume: Pe Simon, pe care l-a numit ºi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe
Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu; pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul
lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul;

Dintr-un Saul devine un Pavel
Dacã Dumnezeu te cheamã, te cheamã dupã nume

   Faptele Apostolilor 9:3-4  
Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, de odatã a stãlucit o luminã din
cer în jurul lui. El a cãzut la pãmânt, ºi a auzit un glas, care-i zicea:
,,Saule, Saule, pentruce Mã prigoneºti?“

Zacheu, un om bogat
Isus îl cheamã dupã nume.

Evanghelia dupã Luca 19,5-10
Isus, când a ajuns la locul acela, ªi-a ridicat ochii în sus, ºi i-a zis:
,,Zachee, dã-te jos de grabã, cãci astãzi trebuie sã rãmân în casa ta.“
Zacheu s-a dat jos în grabã, ºi L-a primit cu bucurie. Când au vãzut
lucrul acesta, toþi cârteau ºi ziceau: ,,A intrat sã gãzduiascã la un om
pãcãtos!“ Dar Zacheu a stãtut înaintea Domnului, ºi I-a zis: ,,Iatã,
Doamne, jumãtate din avuþia mea o dau sãracilor; ºi, dacã am nãpãstuit
pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împãtrit.“ Isus i-a zis: ,,Astãzi a intrat
mântuirea în casa aceasta, cãci ºi el este fiul lui Avraam. Pentrucã Fiul
omului a venit sã caute ºi sã mântuiascã ce era pierdut.“
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6.  . . . atunci de tine e vorba

Beþaleel, un meºteºugar ºi sculptor:
Dumnezeu cheamã ºi înzestreazã colaboratorii pentru
construirea templului

Exodul (Eºirea)31:1-5
Domnul a vorbit lui Moise, ºi a zis: ,,Sã ºtii cã am ales pe Beþaleel, fiul lui
Uri, fiul lui Hur, din seminþia lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui
Dumnezeu, i-am dat un duh de înþelepciune, pricepere, ºi ºtiinþã pentru tot
felul de lucrãri, i-am dat putere sã nãscoceascã tot felul de lucrãri
meºteºugite, sã lucreze în aur, în argint ºi în aramã, sã sape în pietre ºi sã
le lege, sã lucreze în lemn, ºi sã facã tot felul de lucrãri.

Dumnezeu îºi alege 603 500 bãrbaþi din poporul Israel

Numeri 1:1-4
Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în cortul întâlnirii, în cea dintâi
zi a lunii a doua, în al doilea an dupã ieºirea lor din þara Egiptului. El a
zis: ,,Faceþi numãrãtoarea întregei adunãri a copiilor lui Israel, dupã
familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor, numãrând pe cap numele tuturor
bãrbaþilor, dela vârsta de douãzeci de ani în sus, pe toþi cei din Israel cari
sunt în stare sã poarte armele; sã le faceþi numãrãtoarea dupã cetele lor, tu
ºi Aaron. Sã fie cu voi câte un bãrbat de fiecare seminþie, cãpetenie a casei
pãrinþilor sãi.

Matei, unul ca tine ºi ca mine:
Nu Matei l-a vãzut pe Isus, ci Isus L-a vãzut pe Matei. ªi îi
spune: urmeazã-Mã!

Evanghelia dupã Matei 9:9-13
De acolo, Isus a mers mai departe, ºi a vãzut pe un om, numit Matei,
ºezând la vamã. ªi i-a zis: ,,Vino dupã Mine“. Omul acela s-a sculat, ºi a
mers dupã El. Pe când ºedea Isus la masã, în casã, iatã cã au venit o
mulþime de vameºi ºi pãcãtoºi, ºi au ºezut la masã cu El ºi cu ucenicii Lui.
Fariseii au vãzut lucrul acesta, ºi au zis ucenicilor Lui: ,,Pentruce mãnâncã
Învãþãtorul vostru cu vameºii ºi cu pãcãtoºii?“ Isus i-a auzit, ºi le-a zis:
,,Nu cei sãnãtoºi au trebuinþã de doftor, ci cei bolnavi. Duceþi-vã de
învãþaþi ce înseamnã: ,Milã voiesc, iar nu jertfã!` Cãci n-am venit sã chem
la pocãinþã pe cei neprihãniþi, ci pe cei pãcãtoºi.“

Temnicierul din Filipi
 La locul de muncã întãlneºte pe Domnul

Faptele Apostolilor 16:22b-34
Norodul s-a ridicat ºi el împotriva lor, ºi dregãtorii au pus sã le smulgã
hainele de pe ei, ºi au poruncit sã-i batã cu nuiele. Dupã ce le-au dat
multe lovituri, i-au aruncat în temniþã, ºi au dat în grijã temnicerului sã-i
pãzeascã bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncã, i-a
aruncat în temniþa din lãuntru, ºi le-a bãgat picioarele în butuci. Pe la
miezul nopþii, Pavel ºi Sila se rugau, ºi cântau cântãri de laudã lui
Dumnezeu; iar cei închiºi îi ascultau. Deodatã, s-a fãcut un mare cutremur
de pãmânt, aºa cã s-au clãtinat temeliile temniþei. Îndatã, s-au deschis
toate uºile, ºi s-au deslegat legãturile fiecãruia. Temnicerul s-a deºteptat;
ºi, când a vãzut uºile temniþei deschise, a scos sabia, ºi era sã se omoare,
cãci credea cã cei închiºi au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: ,,Sã nu-
þi faci nici un rãu, cãci toþi suntem aici.“ Atunci temnicerul a cerut o
luminã, a sãrit înlãuntru, ºi, tremurând de fricã, s-a aruncat la picioarele
lui Pavel ºi ale lui Sila; i-a scos afarã, ºi le-a zis: ,,Domnilor, ce trebuie sã
fac ca sã fiu mântuit?“ Pavel ºi Sila i-au rãspuns: ,,Crede în Domnul Isus,
ºi vei fi mântuit tu ºi casa ta.“ ªi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui
cât ºi tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul
acela din noapte, le-a spãlat rãnile, ºi a fost botezat îndatã, el ºi toþi ai lui.
Dupã ce i-a dus în casã, le-a pus masa, ºi s-a bucurat cu toatã casa lui cã
a crezut în Dumnezeu.



Dacã Dumnezeu te cheamã . . .

5. . . vorbeºte El cu tine, sau îþi trimete
mesajul printr-un mesajer

Cu Noe a vorbit personal 
Fã-þi o corabie. Îþi spun Eu cum!

Geneza (Facerea) 6:13-22
Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Sfârºitul oricãrei fãpturi este hotãrât
înaintea Mea, fiindcã au umplut pãmântul de silnicie; iatã, am sã-i nimi-
cesc împreunã cu pãmântul. Fã-þi o corabie din lemn de gofer (chiparos);
corabia aceasta s-o împarþi în cãmãruþe, ºi s-o tencuieºti cu smoalã pe
dinlãuntru ºi pe dinafarã. Iatã cum s-o faci: corabia sã aibã trei sute de
coþi în lungime, cincizeci de coþi în lãþime ºi treizeci de coþi în înãlþime. Sã
faci corãbiei o fereastrã, sus, latã de un cot; uºa s-o pui în laturea corãbiei;
ºi sã faci un rând de cãmãri jos, altul la mijloc ºi altul sus.ªi, iatã cã Eu
am sã fac sã vinã un potop de ape pe pãmînt, ca sã nimiceascã orice
fãpturã de supt cer, care are suflare de viaþã; tot ce este pe pãmînt va
pieri.Dar cu tine fac un legãmînt; sã intri în corabie, tu ºi fiii tãi, nevastã-
ta ºi nevestele fiilor tãi împreunã cu tine. Din tot ce trãieºte, din orice
fãpturã, sã iei în corabie câte douã din fiecare soi, ca sã le þii vii cu tine: sã
fie o parte bãrbãteascã ºi o parte femeiascã. Din pãsãri dupã soiul lor, din
vite dupã soiul lor, ºi din toate târâtoarele de pe pãmânt dupã soiul lor, sã
vinã la tine înlãuntru câte douã din fiecare soi, ca sã le þii cu viaþã.  ªi tu,
ia-þi din toate bucatele cari se mãnâncã, ºi fã-þi merinde din ele, ca sã-þi
slujeascã de hranã þie ºi lor.“ Aºa a ºi fãcut Noe: a fãcut tot ce-i poruncise

Dumnezeu.

La Moise venea un înger:
Este felul suveran a lui Dumnezeu, sã-ºi alege mesagierul.

Exodul (Eºirea) 3:2
Îngerul Domnului i S-a arãtat într-o flacãrã de foc, care ieºea din mijlocul
unui rug. Moise s-a uitat; ºi iatã cã rugul era tot un foc.

Îngerul lui Dumnezeu vine la Manoah, mama lui Simsons

Judecãtorii 13:3-11
Îngerul Domnului S-a arãtat femeii, ºi i-a zis: ,,Iatã cã tu eºti stearpã, ºi
n-ai copii; dar vei rãmânea însãrcinatã, ºi vei naºte un fiu. Acum ia bine
seama, sã nu bei nici vin, nici bãuturã tare, ºi sã nu mãnânci nimic
necurat. Cãci vei rãmânea însãrcinatã, ºi vei naºte un fiu. Briciul nu va
trece peste capul lui, pentrucã acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din
pântecele mamei lui; ºi el va începe sã izbãveascã pe Israel din mâna
Filistenilor.“ Femeia s-a dus ºi a spus bãrbatului ei: ,,Un om al lui
Dumnezeu a venit la mine, ºi avea înfãþiºarea unui înger al lui Dumnezeu,
o înfãþiºare înfricoºatã. Nu l-am întrebat de unde este, ºi nici nu mi-a
spus care-i este numele. Dar mi-a zis: ,,Tu vei rãmânea însãrcinatã, ºi vei
naºte un fiu; ºi acum sã nu bei nici vin nici bãuturã tare, ºi sã nu mãnânci
nimic necurat, pentrucã acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din
pântecele maicii lui, pânã în ziua morþii lui“. Manoah a fãcut Domnului
urmãtoarea rugãciune: ,,Doamne, Te rog, sã mai vinã odatã la noi omul lui
Dumnezeu pe care l-ai trimes, ºi sã ne înveþe ce sã facem pentru copilul
care se va naºte!“ Dumnezeu a ascultat rugãciunea lui Manoah, ºi Îngerul
lui Dumnezeu a venit iarãº la femeie. Ea ºedea într-un ogor, ºi Manoah,
bãrbatul ei, nu era cu ea. Ea a alergat repede sã dea de veste bãrbatului ei,
ºi i-a zis: ,,Iatã cã omul care venise în cealaltã zi la mine, mi s-a arãtat
iarãº“. Manoah s-a sculat, a mers dupã nevastã-sa, s-a dus la omul acela,
ºi i-a zis: ,,Tu ai vorbit femeii acesteia?“ El a rãspuns: ,,Eu“.

La Simon Petru a venit fratele sãu:
Andrei îl ia pe fratele lui de mânã ºi-l aduce la Isus.
 
Evanghelia dupã Ioan 1:40-42a
Unul din cei doi, cari auziserã cuvintele lui Ioan ºi merseserã dupã Isus,
era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a gãsit pe fratele sãu
Simon, ºi i-a zis: ,,Noi am gãsit pe Mesia“ (care, tâlmãcit însemneazã
Cristos). ªi l-a adus la Isus.


