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Lecţia 3
Invitaţi la ceremonialul întronării lui Isus şi implicaţiile acestui fapt
Evrei 1:5-2:4
Aşezarea Celui Înviat mai presus de îngeri, la dreapta scaunului de
domnie al Măririi, pe de o parte, aduce nădejdea întronării noastre
alături de El, dar, pe de altă parte, atenţionează de implicaţiile
respingerii extraordinarei oferte a lui Dumnezeu.
Să recunoaştem supremaţia Domnului Isus Hristos faţă de îngeri.
Să ne dăm seama că, dacă nu ne ţinem de învăţăturile lui Hristos,
fiecare dintre noi putem ajunge nepăsători faţă de mîntuirea care ni
se oferă.

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 1:5-2:4 ― Privire de ansamblu asupra
pasajului
1. Care crezi că este tema sau temele mari ale acestui pasaj?
2. Ai putea să identifici un verset cheie în text? Argumentează-ţi răspunsul.
3. Citeşte şi Galateni 3:15-29 pentru a înţelege mai clar legătura, pe de o
parte, dintre îngeri şi Vechiul Legămînt, iar pe de altă parte, dintre Hristos
şi Noul Legămînt.
4. De ce i se pare autorului atît de important să dovedească supremaţia lui
Isus Hristos în faţa îngerilor?
5. Care să fi fost problema bisericii sau a bisericilor cărora le este adresată
această epistolă pentru ca autorul să aleagă să aşeze ca prefaţă a întregii
dezbateri o comparaţie între Isus şi îngeri?
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Ziua 2 ― Citeşte Evrei 1:5-14 ― Vechiul Testament şi Isus Hristos
În partea stîngă a tabelului următor vei regăsi citatele din Vechiul Testament
menţionate de autorul Epistolei către Evrei, iar în partea dreaptă, referinţele
acestor citate. În forma actuală a tabelului, citatele nu corespund cu referinţele
alăturate lor. Încearcă să identifici, prin săgeţi referinţa corespunzătoare
fiecărui citat.
,,Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut?” (v. 5)

Ps. 110:1

„Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu?” (v. 5)

Ps. 102:25-27

,,Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” (v. 6)

Ps. 2:7

,,Din vînturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc,
slujitori ai Lui” (v. 7)

Ps. 45:6-7

„Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de
veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate: Tu
ai iubit neprihănirea şi ai urît nelegiuirea: de aceea,
Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un
untdelemn de bucurie mai pe sus decît pe tovarăşii Tăi”
(v. 8-9).

2 Sam. 7:14;
1Cron. 17:13

,,La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pămîntul; şi
cerurile sînt lucrarea mîinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu
rămîi; toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca
pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaş; şi
anii Tăi nu se vor sfîrşi” (v. 10-12).
,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi
aşternut al picioarelor Tale” (v. 13).

Ps. 97:7

Ps. 104:4

6. Citeşte fiecare din aceste texte din Vechiul Testament în contextul lor şi
încearcă să identifici dimensiunea mesianică a textului respectiv. Care sînt
detaliile din text care îţi justifică răspunsul?
7. De ce crezi că autorul a adus în discuţie aceste citate vechi-testamentale?
În ce fel dovedesc aceste texte supremaţia lui Hristos faţă de îngeri?
Ziua 3 ― Reciteşte Evrei 1:5-14 ― Isus Hristos, mai presus de îngeri
8. Care sînt caracteristicile lui Hristos subliniate în acest pasaj? Dar ale
îngerilor?
9. Care este concluzia la care ajunge autorul cu privire la îngeri? Dar cu
privire la Hristos?
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10. În ce mod a reuşit autorul să-şi argumenteze afirmaţia din 1:4 ― Hristos „a
moştenit un Nume mult mai minunat decît al îngerilor”?
Ziua 4 ― Citeşte Evrei 2:1-4 ― Nepăsători faţă de o mîntuire aşa
de mare?
11. Expresia „de aceea” din 2:1 face legătura dintre două blocuri de text,
respectiv dintre două idei. Care sînt acestea?
12. La ce se referă autorul prin expresia „lucrurile pe care le-am auzit”? De ce
este vital să ne ţinem de acestea?
13. Care sînt implicaţiile nepăsării faţă de o mîntuire aşa de mare? Crezi că o
persoană născută din nou poate să ajungă nepăsătoare faţă de mîntuire? De
ce? (vezi şi Evrei 3:12-13; 6:4-6 şi 10:26-27)
Ziua 5 ― Reciteşte Evrei 2:1-4 ― Nepăsători faţă de o mîntuire aşa
de mare?
14. Ce înseamnă pentru tine, în mod concret, să te ţii de lucrurile pe care le-ai
auzit?
15. Cum crezi că putem ajunge să fim nepăsători faţă de o mîntuire aşa de mare?
16. Care sînt resursele pe care le pune Dumnezeu la dispoziţia noastră pentru a
nu cădea în acest pericol (vezi Evrei 3:13)? În ce măsură beneficiezi tu de
aceste resurse?
Provocare:
Provocarea din lecţia anterioară se termină cu o întrebare: Ce vom face noi în
faţa unei mîntuiri aşa de mari? Prin textul lecţiei de faţă, autorul amplifică
seriozitatea acestei întrebări, subliniind importanţa răspunsului pe care îl dăm.
„De aceea, cu atît mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile, pe care le-am
auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele. Căci, dacă Cuvîntul vestit prin îngeri s-a
dovedit nezguduit, şi dacă orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o
dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mîntuire
aşa de mare, care, după ce a fost vestită întîi de Domnul, ne-a fost adeverită de
cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi
felurite minuni, şi cu darurile Duhului Sfînt, împărţite după voia Sa!” (Evrei
2:1-4).
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