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Lecţia 6 
 

 
Taina păstrării credinţei pînă la capăt 
 

Evrei 4:1-16 
 

Credinţa poate fi păstrată doar dacă o punem permanent în negoţ, 

grăbindu-ne să intrăm în odihna pe care ne-o oferă Marele nostru 

Preot, Isus Hristos. 
 

 Să înţelegem ce înseamnă să ne odihnim cum S-a odihnit Dumnezeu şi 

că intrarea permanentă în odihna lui Dumnezeu este soluţia 

păstrării credinţei pînă la sfîrşit.  

 
 

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 4:1-11 ― „…nici unul din voi să nu se 
pomenească venit prea tîrziu” 

1. Dacă făgăduinţa intrării în odihnă este încă în picioare, cum anume se 
explică faptul că cineva se poate pomeni venit prea tîrziu?  

2. Ai putea identifica în capitolul 3 cîteva modalităţi prin care putem să ne 
pomenim veniţi prea tîrziu?  

3. Vezi vreo legătură între Evrei 4:1 şi Matei 7:21-23? 
 

Ziua 2 ― Reciteşte Evrei 4:1-11 ― Sîntem invitaţi să intrăm în 
odihna lui Dumnezeu 

4. Care este vestea bună care le-a fost propovăduită celor din vechime? Dar nouă? 

5. Care este motivul pentru care cei din vechime nu au intrat în odihna care 
le-a fost promisă? Vezi Evrei 3:16-19. 

6. Cum putem intra în odihna lui Dumnezeu? 
 

Ziua 3 ― Reciteşte Evrei 4:1-11 ― Dumnezeu hotărăşte o nouă zi: 
Astăzi! 

7. Există unii care susţin că doar în ziua şaptea – de Sabat – se poate intra în 
odihna lui Dumnezeu, pentru că atunci S-a odihnit Dumnezeu. Care este 
contraargumentul pe care îl poţi aduce, din acest text, la această părere? 

8. Citeşte Psalmul 95:7-11 pentru a vedea ce a vorbit Dumnezeu, prin David. 
Cum ai caracteriza odihna la care ne cheamă Dumnezeu? Pentru un posibil 
răspuns, citeşte şi Evrei 10:19-23. 
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Ziua 4 ― Reciteşte Evrei 4:1-11 ― Fiindcă Dumnezeu S-a odihnit, 
ne putem odihni şi noi de toate lucrările noastre 

9. Ce înseamnă faptul că Dumnezeu S-a odihnit de toate lucrările Lui încă 
„de la întemeierea lumii” şi cum a făcut-o El? Citeşte şi Efeseni 1:4-6; 
1 Petru 1:18-20, Apocalipsa 13:7 şi 17:8.  

10. În lumina modului în care S-a odihnit Dumnezeu, cum ne putem odihni noi 
de lucrările noastre? 

11. Cum crezi că se leagă versetul 12 de intrarea în odihna lui Dumnezeu? 
Citeşte şi Romani 2:1-11 pentru a înţelege de ce trebuie să ne lăsăm 
pătrunşi şi judecaţi de Cuvîntul lui Dumnezeu. 

 

Ziua 5 ― Citeşte Evrei 4:14-16 ― „Să ne apropiem dar cu deplină 
încredere” 

12. Sîntem îndemnaţi „să rămînem tari în mărturisirea noastră” (4:14). Despre 
ce mărturisire este vorba? Vezi şi Evrei 2:18-3:1. 

13. „Avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile”. De ce era 
nevoie ca Isus Hristos să „străbată” cerurile? Ce a făcut El cu această 
ocazie? Citeşte şi Evrei 9:11-15. 

14. În ce fel ne dă curaj şi încredere să ne mărturisim păcatul, pe de o parte, 
faptul că „totul este gol şi descoperit înaintea Aceluia cu care avem a face” 
(4:13), iar pe de altă parte, faptul că Marele nostru Preot a fost ispitit în 
toate lucrurile ca şi noi, dar fără păcat?  

15. Gîndeşte-te la adevărurile pe care le-ai învăţat în această săptămînă. 
Soluţia lui Dumnezeu este, în mod evident, desăvîrşită. Ce îţi rămîne ţie de 
făcut pentru ca să intri în odihna Lui? 

 

Provocare: 

Provocarea cu care am fost confruntaţi în lecţia precedentă ― „Astăzi, dacă 
auziţi glasul Lui, [prin Cuvîntul Lui, prin Biserica Lui,] nu vă împietriţi 
inimile” (3:7) ― va fi spre viaţă, doar dacă acela care aude şoapta Duhului va 
veni cu pocăinţă în prezenţa Marelui Preot, Isus Hristos, pentru a căpăta 
îndurare şi har. Indiferent ce păcate ţi-au atins viaţa, tu te poţi apropia cu 
deplină încredere, pentru că Acela în faţa Căruia te prosterni a fost ispitit în 
toate lucrurile ca şi noi, şi prin urmare are milă de slăbiciunile noastre. Iar 
pentru că El nu avut păcat, poate să facă ispăşirea pentru păcatele noastre. 
Putem avea, în sfîrşit, odihnă! 
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