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Studiul 13

Stăruiţi în dragostea frăţească

Textul de memorat: „Stăruiţi în dragostea frăţească.” (Evrei 13:1)

Duminică, 20 martie – Grija faţă de poporul lui Dumnezeu

1. Evrei 13:1,2; Romani 12:13; 1. Stăruiţi în dragostea frăţească.
2. Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri.
13. Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.

1 Timotei 3:2; Tit 1:8; 1 Petru 4:9; 2. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei
singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.
8. ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat;
9. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire.

Luni, 21 martie – Lăcomia şi imoralitatea sexuală

2. Evrei 13:4,5; 4. Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va
judeca pe curvari şi pe preacurvari.
5. Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las,
cu niciun chip nu te voi părăsi.”

Luca 16:10-18; 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine
este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.
11. Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii?
12. Şi, dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru?
13. Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe celălalt sau va ţine
numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”
14. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea şi îşi băteau joc de El.
15. Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte
inimile; pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.
16. Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se
propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
17. Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege.
18. Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de
bărbatul ei preacurveşte.

1 Corinteni 5:1; in toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de aceea care nici
chiar la păgâni nu se pomeneşte; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său.

Efeseni 5:3-5; 3. Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite
între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.
4.  Să  nu  se  audă  nici  cuvinte  porcoase,  nici  vorbe  nechibzuite,  nici  glume proaste  care  nu  sunt
cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.
5. Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la
idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.
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Coloseni 3:5; De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima,
pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.

Marţi, 22 martie – Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri

3. Evrei 13:7-17; 7. Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu;
uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!
8. Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!
9. Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin
har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit.
10. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în Cort.
11. În adevăr,  trupurile dobitoacelor al căror sânge este adus de marele  preot în Locul Preasfânt,
pentru păcat, „sunt arse de tot afară din tabără.”
12. De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de poartă.
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.
16. Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.
17. Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii
care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa
ceva nu v-ar fi de niciun folos.

Miercuri, 23 martie – Păziţi-vă de orice fel de învăţături străine

4. Evrei 13:9; Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine; căci este bine ca inima să fie
întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit.

Evrei 2:9; 4:16; 6:19,20; 9. Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai prejos decât
îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o;
pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.
16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim
har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.
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”.

Joi, 24 martie – Să ieşim afară din tabără, la Isus

5. Evrei 13:10-14; 10. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în Cort.
11. În adevăr,  trupurile dobitoacelor al căror sânge este adus de marele  preot în Locul Preasfânt,
pentru păcat, „sunt arse de tot afară din tabără.”
12. De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de poartă.
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.

Marcu 8:34; Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva
să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.
Matei 10:38; Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine.
Luca 14:27; Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.
Galateni 2:20; 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.
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