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Tânjind după mai mult

Textul de memorat: „Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să
nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei.” (1 Corinteni 10:6)

Duminică, 5 septembrie – „Botezaţi... pentru Moise”

1. 1 Corinteni 10:1-11; 1. Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut
prin mare,
2. toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise;
3. toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească
4. şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea
după ei; şi stânca era Hristos.
5. Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu.
6. Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după
lucruri rele, cum au poftit ei.
7. Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a şezut să mănânce şi
să bea; şi s-au sculat să joace.”
8. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii.
9. Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin şerpi.
10. Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de nimicitorul.
11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura
noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.

Luni, 6 septembrie – Ritualuri şi jertfe

2. Leviticul 4:32-35; 32. Dacă va aduce ca jertfă de ispăşire un miel, să aducă o parte femeiască fără
cusur.
33. Să-şi pună mâna pe capul jertfei şi s-o înjunghie ca jertfă de ispăşire în locul unde se înjunghie
arderile de tot.
34. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile de tot,
iar tot celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului.
35. Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea mielului adus ca jertfă de mulţumire, şi s-o ardă
pe altar, peste jertfele mistuite de foc înaintea Domnului. Astfel va face preotul pentru omul acesta
ispăşirea păcatului pe care l-a săvârşit, şi i se va ierta.

Ioan 1:29; A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică
păcatul lumii!

1 Petru 1:18-21; 18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, 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.
20. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi
21. care prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, pentru ca
credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

Marţi, 7 septembrie – „Exemplul” odihnei
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3. Evrei 4:1-11; 1. Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în
odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.
2. Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a
ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit.
3. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am jurat în
mânia Mea că nu vor intra  în odihna Mea!” Măcar că lucrările  Lui  fuseseră isprăvite  încă de la
întemeierea lumii.
4. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate
lucrările Lui.”
5. Şi aici este zis iarăşi: „Nu vor intra în odihna Mea!”
6. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi
vestea bună n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor,
7. El hotărăşte din nou o zi: „astăzi” - zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus:
„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!”
8. Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi.
9. Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
10. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de
lucrările Sale.
11. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de
neascultare.

4. Evrei 4:3; Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am
jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la
întemeierea lumii.

Miercuri, 8 septembrie – Să nu vă împietriţi inimile

5. Evrei 4:4-7; 4. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a
şaptea de toate lucrările Lui.”
5. Şi aici este zis iarăşi: „Nu vor intra în odihna Mea!”
6. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi
vestea bună n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor,
7. El hotărăşte din nou o zi: „astăzi” - zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus:
„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!”

Psalmii 95:8-11; 8. „Nu vă împietriţi inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustiu,
9. unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au încercat, măcar că văzuseră lucrările Mele.
10. Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta şi am zis: „Este un popor cu inima rătăcită; ei nu
cunosc căile Mele.”
11. De aceea am jurat în mânia Mea: „Nu vor intra în odihna Mea!”

6. Evrei 4:6; 6. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta şi pentru că aceia cărora li s-a
vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor

Joi, 9 septembrie – Cucerirea unei cetăţi cereşti

7. Galateni 3:26-29; 26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
27. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28.  Nu mai  este  nici  iudeu,  nici  grec;  nu  mai  este  nici  rob,  nici  slobod;  nu  mai  este  nici  parte
bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.
29. Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă. 
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