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Maleahi 4  

1. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei ___ şi toţi cei ___ vor fi ca miriştea; 
ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici ___, nici ___. 
2. Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări ___ ___, şi ___ va fi sub aripile 
Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca ___ din grajd.  

3. Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca ___ sub talpa picioarelor voastre, în ziua 
pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor. 
4. Aduceţi-vă aminte de ___ lui ___, robul Meu, căruia i-am dat în ___ rânduieli şi porunci 
pentru tot ___!  

5. Iată, vă voi trimite pe prorocul ___ înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi __. 
6. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la 
venirea Mea, să lovesc ţara cu ___!"  

Matei 10  

1. Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată afară ___ 
___ şi să tămăduiască orice fel de ___ şi orice fel de ___. 
2. Iată numele celor doisprezece ___: Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi ___, fratele lui; Iacov, 
fiul lui Zebedei, şi ___, fratele lui;  

3. Filip şi ___; Toma şi ___, vameşul; Iacov, fiul lui ___, şi Levi, zis şi ___; 
4. Simon, ___, şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus. 
5. Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile 
următoare: "Să nu mergeţi pe calea ___ şi să nu intraţi în vreo cetate a ___; 
6. ci să mergeţi mai degrabă la ___ ___ ale casei lui Israel. 
7. Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: "Împărăţia cerurilor este aproape!" 
8. ___ pe bolnavi, înviaţi pe morţi, ___ pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, 
fără plată să daţi. 
9. Să nu luaţi nici aur, nici argint, nici aramă în ___ voastre,  

10. nici traistă pentru drum, nici ___ haine, nici ___, nici ___, căci vrednic este lucrătorul de 
___ lui. 
11. În orice cetate sau ___ veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să rămâneţi la el 
până veţi pleca.  



12. La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine; 
13. şi, dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar, dacă nu este 
vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 
14. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa sau din 
___ aceea şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre." 
15. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul ___ şi ___, decât 
pentru cetatea aceea. 
16. Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul ___. Fiţi, dar, înţelepţi ca ___ şi fără răutate ca 
___.  

 


