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Lecţia 1
Mîntuirea lui Dumnezeu şi inima noastră înşelătoare
(o privire de ansamblu)
Evrei 1:1-13:25
Desăvîrşirea mîntuirii lui Dumnezeu nu anulează pericolul ridicat de
inima noastră nespus de înşelătoare, de aceea „să luăm dar bine seama,
ca atîta vreme cît rămîne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui,
nici unul din voi să nu se pomenească venit prea tîrziu” (4:1).
Să ne formăm o imagine de ansamblu asupra cărţii Evrei ― structura
şi temele centrale.
Să înţelegem relaţia dintre măreţia mîntuirii lui Dumnezeu şi inima
noastră înşelătoare.

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 1:1-4:16 ― Persoana şi lucrarea lui Hristos
1. Despre ce este vorba în primele patru capitole ale epistolei?
2. Ce ai aflat despre Hristos din aceste capitole?
3. Încearcă să observi în text cel puţin trei lucruri legate de viaţa de creştin.
Care ar fi acestea? Care sînt atenţionările din text?
4. La ce porţiuni din istoria Vechiului Testament face referire autorul în
această porţiune de text?
Ziua 2 ― Citeşte Evrei 5:1-10:31 ― Rădăcinile vechi-testamentale
ale lucrării lui Hristos
5. Despre ce este vorba în aceste capitole? Notează cîteva din conceptele
majore care sînt dezbătute în textul de faţă.
6. Care ar fi cîteva din conceptele vechi-testamentale la care se face referire
în textul de faţă?
7. Ce aspecte te-au impresionat mai mult citind aceste capitole? Cu ce
întrebări ai rămas?
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Ziua 3 ― Citeşte Evrei 10:32-13:25 ― Aspecte legate de viaţa
creştină
8. Despre ce este vorba în aceste capitole?
9. La ce crezi că se referă autorul în 12:1? Ai putea să identifici în aceste
capitole cîteva moduri concrete în care putem să „alergăm cu stăruinţă în
alergarea care ne stă înainte”?
10. Ce aspecte te-au impresionat mai mult citind capitolele de faţă?
Ziua 4 ― Citeşte Evrei 5:5-10; 7:24-8:6; 9:11-15 şi 10:1-14 ― O
mîntuire aşa de mare…
11. Notează cîteva din caracteristicile Persoanei şi lucrării lui Hristos
identificate în textele citite.
12. Care sînt aspectele de care te bucuri cel mai mult? Dar cele pe care le-ai
înţeles cel mai puţin?
13. De ce crezi că autorul vorbeşte despre „o mîntuirea aşa de mare”? Ce ţi se
pare „aşa de mare” în mîntuirea despre care vorbeşte el?
Ziua 5 ― Citeşte Evrei 2:1-5; 3:6-15; 5:11-6:6; 10:32-39; 12:15-17 ―
Pericolul nepăsării faţă de mîntuire
14. Care crezi că este mesajul central care se desprinde din aceste pasaje?
15. Ce adaugă ele la imaginea zugrăvită de pasajele din ziua precedentă?
16. Care sînt pericolele care ar putea zădărnici lucrarea mîntuirii în viaţa noastră?
17. Care sînt temerile stîrnite de înţelegerea acestor pericole? Care crezi că sînt
resursele oferite de Dumnezeu care ţi-ar putea spulbera aceste temeri?
Provocare:
Te afli în faţa unei cărţi noi, în care, prin faţa ochilor tăi, se vor perinda
adevăruri extraordinare legate de planul de mîntuire, dar şi atenţionări solemne
legate de inima omului. Roagă-L pe Dumnezeu ca, prin această carte, să-ţi
descopere tot mai mult din căile Lui şi să-ţi modeleze tot mai mult inima după
chipul Căpeteniei mîntuirii noastre, Domnul Isus Hristos. În ciuda pericolelor
care te înconjoară, rosteşte, prin credinţă, convingerea autorului din Evrei
10:39: „Noi însă nu sîntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din
aceia care au credinţă pentru mîntuirea sufletului”! Cere-I Domnului să te ajute
ca, prin studierea acestei cărţi, să înţelegi cum anume se poate împlini acest
adevăr şi pentru tine.
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