
asemanare

Matei 7:24-25
24. De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu 
un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.
25. A dat ploaia, au venit şivoaele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea 
nu s-a prăbuşit, pentrucă avea temelia zidită pe stâncă.

Matei 13:23
23. Iar sămânţa căzută în pământ bun, este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce
roadă: un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.”

Matei 13:44-46
44. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul 
care o găseşte, o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are, şi cumpără 
ţarina aceea.
45. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare 
frumoase.
46. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are, şi-l 
cumpără.

Matei 13:51-52
51. „Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?” i-a întrebat Isus. - „Da, Doamne”, I-au 
răspuns ei.
52. Şi El le-a zis: „De aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia 
cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate din vistieria lui lucruri noi şi 
lucruri vechi.”

Evrei 2:17
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.

Evrei 7:14-17
14. Căci este vădit că Domnul nostru a ieşit din Iuda, seminţie, despre care Moise n-a 
zis nimic cu privire la preoţie.
15. Lucrul acesta se face şi mai luminos când vedem ridicându-se, după asemănarea 
lui Melhisedec, un alt preot,
16. pus nu prin legea unei porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi neperitoare.
17. Fiindcă iată ce se mărturiseşte despre El: „Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui
Melhisedec“.


