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Lecţia 5

Moştenirea „de drept” şi „de fapt”
Evrei 3:1-19
Avînd parte de chemarea cerească, sîntem moştenitori „de drept” ai
slavei viitoare, dar moştenirea „de fapt” ne este garantată doar dacă
păstrăm pînă la capăt credinţa în Domnul Isus Hristos.
Să înţelegem că părtăşia cu Hristos reclamă păstrarea pînă la sfîrşit
a încrederii nezguduite în El.
Să cunoaştem resursele cu ajutorul cărora putem duce la pînă la
capăt mîntuirea noastră.

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 3:1-19 ― Privire de ansamblu asupra
capitolului
1. Care crezi că sînt temele majore ale acestui capitol?
2. Ce aflăm din acest capitol despre Isus Hristos? Dar despre viaţa creştină?
3. Ce întrebări îţi ridică textul?
Ziua 2 ― Citeşte Evrei 3:1-6 ― Isus Hristos: Apostolul şi Marele
Preot al mărturisirii noastre
4. Cum au ajuns destinatarii epistolei să aibă parte de chemarea cerească?
Crezi că tu ai parte de ea?
5. De ce trebuie să ne aţintim privirile la Isus? Şi de ce este El numit
„Apostolul (sau Trimisul) şi Marele Preot al mărturisirii noastre”? (vezi şi
Evrei 6:17-20)
6. Care sînt asemănările dintre Moise şi Isus la care face referire textul? Dar
deosebirile?
7. De ce Îl compară autorul pe Isus Hristos cu Moise şi prin ce este slava lui
Isus mai mare decît a lui Moise?
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Ziua 3 ― Reciteşte Evrei 3:1-6 ― Casa Lui sîntem noi dacă…
8. Ce crezi că înseamnă faptul că noi sîntem Casa lui Dumnezeu? (vezi 1 Cor.
3:16 şi 6:19-20)
9. În versetul 6 autorul afirmă că noi sîntem Casa lui Dumnezeu cu o condiţie.
Care este acestea? Ce observaţii ai în legătură cu de această condiţie?
10. Atît în acest capitol, cît şi în cele anterioare, observăm că, de drept, Hristos era
Moştenitorul tuturor lucrurilor (vezi Ev. 1:3). Însă, de fapt, El a trebuit să „fie
credincios Celui ce L-a rînduit”, prin urmare a trebuit să-Şi cîştige moştenirea
(vezi Ev. 2:10; 5:7-10 şi Filip. 2:6-11). Ce observaţii ai privitoare la acest lucru?
11. Cum crezi că se aplică modelul lui Hristos prezentat mai sus la viaţa
noastră? Ce anume din text sugerează că putem vorbi şi în dreptul nostru
despre o moştenire „de drept” şi „de fapt”?
Ziua 4 ― Citeşte Evrei 3:7-19 ― „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu
vă împietriţi inimile!”
12. Ce crezi că înseamnă ca „astăzi”, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, să nu îţi
împietreşti inima? Ce crezi că se poate întîmpla dacă refuzi să asculţi
glasul lui Dumnezeu „astăzi”?
13. La ce evenimente din viaţa poporului Israel face referire autorul în acest pasaj?
14. Care este lecţia pe care Dumnezeu vrea să o învăţăm din viaţa poporului
Israel? (vezi 1 Cor. 10:1-12)
15. Ce trebuie să facem pentru ca să „păstrăm pînă la sfîrşit încrederea
nezguduită şi nădejdea”? (vezi Evrei 3:7, 8, 12, 13)
Ziua 5 ― Reciteşte Evrei 3:7-19 ― „Îndemnaţi-vă unii pe alţii în
fiecare zi”
16. În ce mod împlineşti în viaţa ta porunca din versetul 13 ― „îndemnaţi-vă
unii pe alţii în fiecare zi… pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească
prin înşelăciunea păcatului”?
17. Există vreun lucru despre care Duhul lui Dumnezeu îţi vorbeşte chiar
acum? Ce trebuie să faci pentru ca să nu îţi împietreşti inima?
Provocare:
El S-a făcut asemenea nouă ca noi să putem deveni asemenea Lui… Dar încă
sîntem aici pe pămînt şi, chiar dacă am auzit chemarea cerească, încă nu am
ajuns acolo. Drumul este presărat cu obstacole. Vom ajunge moştenitori „de
fapt”, doar dacă vom păstra pînă la sfîrşit credinţa şi nădejdea. Ca să ne
garanteze ajungerea la ţintă, Dumnezeu ne-a aşezat pe unii lîngă ceilalţi ca să
veghem unii asupra altora, pentru ca nici unul dintre noi să nu se împietrească
prin înşelăciunea păcatului. Întreabă-te deci în ce mod te foloseşti de această
resursă a Trupului lui Hristos şi în ce mod eşti o resursă pentru alţii?
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