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Isus, ancora sufletului
Textul de memorat: „Pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care
pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător,
când a fost făcut «Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec»” (Evrei 6:19,20)

Duminică, 6 februarie – Să gustăm Cuvântul cel bun
1. Evrei 6:4,5; 4. Căci cei ce au fost luminaţi odată - şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi
Duhului Sfânt,
5. şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor

Luni, 7 februarie – Cu neputinţă să fie înnoiţi
2. Evrei 6:4-6; 4. Căci cei ce au fost luminaţi odată - şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi
Duhului Sfânt,
5. şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor 6. şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc
din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit.
Matei 16;24; Romani 6:6; Galateni 2:20; 5:24 şi 6:14; 24. Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă
voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie
dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;
20. Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.
Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a
dat pe Sine însuşi pentru mine.
24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
14. În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru
Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!

Marţi, 8 februarie – Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate
3. Evrei 10:26-29; 26. Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai
rămâne nicio jertfă pentru păcate,
27. ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi.
28. Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.
29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va
pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?

Miercuri, 9 februarie – Lucruri mai bune
4. Evrei 6:9-12; 9. Măcar că vorbim astfel, preaiubiţilor, totuşi de la voi aşteptăm lucruri mai bune şi
care însoţesc mântuirea.
10. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru
Numele Lui, voi, care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi.
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11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o deplină
nădejde,
12. aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc
făgăduinţele.

Joi, 10 februarie – Isus, ancora sufletului
5. Evrei 6:17-20; 17. De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie
moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ;
18. pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să
mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era
pusă înainte,
19. pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de
perdeaua dinăuntrul Templului,
20. unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut „Mare Preot în veac, după
rânduiala lui Melhisedec”.
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