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Lecţia 2 
 

 

 

Înfăptuitorul mîntuirii noastre 

 

Evrei 1:1-4 

 

Înfăptuitorul mîntuirii noastre este Însuşi Fiul lui Dumnezeu ― 

Creatorul, Susţinătorul şi Moştenitorul tuturor lucrurilor. 

 

 Să înţelegem importanţa vorbirii lui Dumnezeu prin Fiul şi măreţia 

Persoanei şi lucrării Acestuia. 

 

 

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 1:1-4 ― Vorbirea lui Dumnezeu în vechime 

1. La se referă autorul cînd aminteşte de vorbirea lui Dumnezeu din vechime? 
Găseşte cel puţin două texte din epistolă în care autorul face referire la 
această vorbire. 

2. Ce vrea să spună autorul prin expresia „în multe rînduri şi în multe chipuri”? 

3. De ce crezi că a fost nevoie ca Dumnezeu să le vorbească oamenilor prin 
Scripturi? 

4. Care crezi că este mesajul central al vorbirii lui Dumnezeu din vechime? 
Cum se leagă acesta de Epistola către Evrei? (vezi Gen. 3:15; 12:1-3; Isaia 
53; Ioan 5:39 etc.) 

 

Ziua 2 ― Reciteşte Evrei 1:1-4 ― Măreţia Domnului Isus Hristos 

5. În ce mod ne-a vorbit Dumnezeu prin Fiul? 

6. Care sînt caracteristicile Fiului prezentate în acest text? Ai putea să 
identifici în text cele trei etape ale existenţei Fiului? Care sînt ele? 

7. Citeşte şi Ioan 1:1-18 şi Coloseni 1:15-23 pentru a completa imaginea lui 
Hristos zugrăvită în Evrei.  

8. De ce crezi că era important ca Acela care a realizat mîntuirea să fie 
Creatorul şi Moştenitorul tuturor lucrurilor? 
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Ziua 3 ― Reciteşte Evrei 1:1-4 ― Relaţia dintre Dumnezeu-Tatăl şi 
Dumnezeu-Fiul  

9. Ce vrea să spună autorul prin expresiile „oglindirea slavei Lui” şi 
„întipărirea Fiinţei Lui”? Citeşte şi Evrei 2:5-15; Ioan 1:1-14; 14:9 şi 
Coloseni 2:9. 

10. Cum anume crezi că a făcut posibilă mîntuirea noastră faptul că Domnul 
Isus Hristos este „întipărirea Fiinţei” lui Dumnezeu? 

 

Ziua 4 ― Reciteşte Evrei 1:1-4 ― Isus Hristos şi curăţirea păcatelor 

11. De ce doar Domnul Isus Hristos putea realiza curăţirea păcatelor? Vezi 
felul în care ai răspuns la întrebările de mai sus. 

12. Ce funcţii ale lui Hristos sînt vizate prin expresiile „a făcut curăţirea 
păcatelor” şi „a şezut la dreapta Măririi în locurile cereşti”? (vezi Evrei 8:1 
şi 10:5-14) 

 

Ziua 5 ― Reciteşte Evrei 1:1-4 ― Vorbirea din vechime şi vorbirea 
prin Fiul 

13. Care este relaţia dintre cele două vorbiri ale lui Dumnezeu ― cea din 
vechime şi cea prin Fiul?  

14. Citeşte capitolul 9 pentru o detaliere a acestei relaţii. Ce observaţii ai? 

15. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Ce crezi că înseamnă ca noi să auzim şi să 
luăm aminte la această vorbire a lui Dumnezeu? (vezi şi Evrei 2:1-5 şi 
12:25-29) 

 

Provocare: 

În dorinţa Sa de a reface relaţia cu omul, Dumnezeu i-a vorbit acestuia în 

vechime „în multe rînduri şi în multe chipuri”. Toate aceste vorbiri ale lui 

Dumnezeu şi-au găsit împlinirea în Fiul Său, care Şi-a părăsit slava, S-a 

întrupat şi, după ce a făcut curăţarea păcatelor, S-a înălţat în slavă, unde 

mijloceşte pentru cei credincioşi. O dată ce lucrarea Fiului a fost terminată, din 

punctul de vedere al lui Dumnezeu, mîntuirea omului a fost desăvîrşită. Ce 

lucrare extraordinară! Dar oare ce vom face noi în faţa unei mîntuiri aşa de 

mari? Dar în faţa Înfăptuitorului ei? 
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