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Fiul promis

Textul de memorat: „La sfârşitul  acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al
tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei
Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta
Măririi în locurile preaînalte” (Evrei 1:2,3)

Duminică, 9 ianuarie – La sfârşitul acestor zile

1. Numeri 24:14-19; 14. Şi acum iată că mă duc la poporul meu. Vino, şi-ţi voi vesti ce va face poporul
acesta poporului tău în vremurile care vor urma.”
15. Balaam şi-a rostit prorocia şi a zis: „Aşa zice Balaam, fiul lui Beor, aşa zice omul care are ochii
deschişi,
16. aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaşte planurile Celui Preaînalt, cel ce vede
vedenia Celui Atotputernic, cel ce cade cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi:
17. „Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire
se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set.
18. Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrăjmaşii lui. Israel face fapte mari.
19. Cel ce se naşte din Iacov domneşte ca stăpânitor şi pierde pe cei ce scapă din cetăţi.”

Isaia 2:2,3; 2. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca
cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el.
3. Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi să ne suim la muntele Domnului, la
Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui.” Căci din Sion va
ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.

Luni, 10 ianuarie – Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul

2. Evrei 1:1-4; 1. După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe
chipuri, Dumnezeu,
2. la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin
care a făcut şi veacurile.
3. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul
puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,
4. ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.

Marţi, 11 ianuarie – El este oglindirea slavei lui Dumnezeu

3. Evrei 1:2-4; 2. la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor
lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.
3. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul
puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,
4. ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.

4. Exodul 24:16,17; 16. Slava Domnului s-a aşezat pe muntele Sinai, şi norul l-a acoperit timp de şase
zile. În ziua a şaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului.
17. Înfăţişarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel.
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Psalmii 4:6; Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei
Tale, Doamne!”

Psalmii 36:9; Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina.

Psalmii 89:15; Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei, care umblă în lumina feţei Tale,
Doamne!

Miercuri, 12 ianuarie – Prin care a făcut universul

5. Evrei 1:2,3; 2. la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor
lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.
3. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul
puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,

Isaia  44:24;  45:18; 24.  Aşa  vorbeşte  Domnul,  Răscumpărătorul  tău,  Cel  ce  te-a  întocmit  din
pântecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile,
Eu am întins pământul. Cine era cu Mine?
18. Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a
făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu sunt Domnul, şi nu
este altul!

Neemia  9:6; Tu,  Doamne,  numai  Tu  ai  făcut  cerurile,  cerurile  cerurilor  şi  toată  oştirea  lor,  şi
pământul cu tot ce este pe el,  mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri,  şi
oştirea cerurilor se închină înaintea Ta.

Faptele  17:28; Căci în El avem viaţa,  mişcarea şi  fiinţa,  după cum au zis  şi  unii  din poeţii  voştri:
„Suntem din neamul Lui…”

Joi, 13 ianuarie – „Astăzi Te-am născut”

6. Evrei 1:5; Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut”? Şi
iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu”?

Psalmii 2:7,8; 7. „Eu voi vesti hotărârea Lui” - zice Unsul - „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu!
Astăzi Te-am născut.
8. Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire!

2 Samuel 7:12-14; 12. Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un
urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia.
13. El va zidi Numelui Meu o Casă, şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui.
14. Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu
lovituri omeneşti;
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