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Isus, Fratele nostru
Textul de memorat: „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost
deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe
diavolul” (Evrei 2:14)

Duminică, 16 ianuarie – Fratele, ca Răscumpărător
1. Leviticul 25:25-27,47-49; 25. Dacă fratele tău sărăceşte şi vinde o bucată din moşia lui, cel ce are
dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai de aproape, să vină şi să răscumpere ce a vândut fratele său.
26. Dacă un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul de răscumpărare şi-i stă în putinţă lui singur să
facă răscumpărarea,
27. să socotească anii de la vânzare, să dea înapoi cumpărătorului ce prisoseşte şi să se întoarcă la
moşia lui.
47. Dacă un străin sau un venetic se îmbogăţeşte, şi fratele tău sărăceşte lângă el şi se vinde străinului
care locuieşte la tine sau vreunuia din familia străinului,
48. el să aibă dreptul de răscumpărare, după ce se va fi vândut: unul din fraţii lui să poată să-l
răscumpere.
49. Unchiul lui, sau fiul unchiului lui, sau una din rudele lui de aproape, va putea să-l răscumpere;
sau, dacă are mijloace, să se răscumpere singur.
2. Evrei 2:14-16; 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost
deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe
diavolul,
15. şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.
16. Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam.

Luni, 17 ianuarie – Nu I-a fost ruşine să ne numească fraţii Lui
3. Evrei 11:24-26; 24. Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui
faraon,
25. ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de
o clipă ale păcatului.
26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii
pironiţi spre răsplătire.
4. Matei 10:32,33; 32. De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu
înaintea Tatălui Meu care este în ceruri;
33. dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu
care este în ceruri.
2 Timotei 1:8,12; 8. Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine,
întemniţatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.
12. Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt
încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea.
Evrei 13:12-15; 12. De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a pătimit dincolo
de poartă.
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13. Să ieşim, dar, afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui.
14. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare.
15. Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc
Numele Lui.

Marţi, 18 ianuarie – Om ca noi, părtaş sângelui şi cărnii
5. Matei 16:17; Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu
carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.
1 Corinteni 15:50; Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia
lui Dumnezeu; şi că putrezirea nu poate moşteni neputrezirea.
Efeseni 6:12; Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor,
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii
care sunt în locurile cereşti.

Miercuri, 19 ianuarie – A fost făcut desăvârşit prin suferinţă
6. Evrei 2:10,17,18; 10. Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia
să ducă pe mulţi fii la slavă să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor.
17. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte
legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru
păcatele norodului.
18. Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt
ispitiţi.
Evrei 5:8,9: 8. măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.
9. Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri
veşnice.

Joi, 20 ianuarie – Fratele nostru, ca Model
7. Evrei 12:1-4; 1. Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o
parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care
ne stă înainte.
2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria
care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al
lui Dumnezeu.
3. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare
faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.
4. Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului.
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