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Lecţia 8 
 

 

 

Pericolul zăbovirii în starea de copilărie spirituală 

 

Evrei 5:11-6:6 

 

Să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să continuăm să 

creştem în cunoaşterea Lui, deoarece zăbovirea în starea de copilărie 

spirituală ne face extrem de vulnerabili. 

 

 Să ne verificăm pe noi înşine în lumina situaţiei destinatarilor 

Epistolei către Evrei, pentru ca nu cumva lenevirea în starea de 

copilărie spirituală să ameninţe şi statutul nostru în Hristos. 

 

 

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 5:11-6:20 ― Privire de ansamblu asupra 
pasajului 

1. Tema despre Marele Preot, care a fost începută în capitolul 5, este continuată 
în capitolul 7. Care crezi că este rostul „parantezei” din 5:11-6:20?  

2. Cum ai formula, în cuvintele tale, problema la care răspunde autorul în 
acest pasaj?  

3. În ce mod se aseamănă starea destinatarilor Epistolei către Evrei cu cea a 
bisericii din Corint (vezi 1 Cor. 3:1-4), dar cu cea a bisericilor din zilele 
noastre?  

 

Ziua 2 ― Citeşte Evrei 5:11-14 ― Pruncia spirituală 

4. Cum îi caracterizează autorul pe destinatarii lui? Care crezi că este cauza 
care a dus la această situaţie?  

5. Ce înţelege autorul prin „lapte”? Dar prin „hrană tare”?  

6. La ce se referă autorul prin expresia: „cuvîntul despre neprihănire”? Cum 
crezi că se leagă el de starea de „pruncie spirituală”?  

7. Conform textului, cum ajunge cineva să deosebească binele de rău? Ce îţi 
spune acest lucru despre procesul de maturizare spirituală? 
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Ziua 3 ― Citeşte Evrei 6:1-6 ― Adevărurile începătoare şi cele 
desăvîrşite 

8. Care sînt „adevărurile începătoare ale lui Hristos” la care face referire autorul? 
De ce le numeşte el „începătoare” şi ce înlănţuire logică vezi între ele?  

9. Care crezi că sînt „cele desăvîrşite” la care face referire autorul? În ce mod 
se leagă acestea de tema paragrafului precedent (5:1-10)?  

10. Cum ai putea explica rostul versetului 6:3 în context? 
 

Ziua 4 ― Reciteşte Evrei 6:1-6 ― Pericolul prunciei spirituale 

11. Care crezi că este semnificaţia expresiilor: 
 „au fost luminaţi odată” 
 „au gustat darul ceresc” 
 „s-au făcut părtaşi Duhului Sfînt” 
 „au gustat Cuvîntul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor” 

12. Crezi că aceste expresii pot fi rezumate prin sintagma „cei ce au fost 
născuţi din nou”? Cum poţi să îţi argumentezi răspunsul?  

13. Ce vrea să spună autorul prin expresia „ei răstignesc din nou pentru ei, pe 
Fiul lui Dumnezeu, şi-L dau său fie batjocorit”?  

14. De ce este imposibil să fie aduşi din nou la pocăinţă cei care se fac vinovaţi 
păcatul de mai sus? 

 

Ziua 5 ― Reciteşte Evrei 5:11-6:6 ― Pericolul prunciei spirituale 

15. Cum ai defini pruncia spirituală şi cauzele ei? 

16. De ce crezi că aceia care rămîn în starea de pruncie spirituală se află în 
pericolul descris în versetele 6:4-6?  

17. Există domenii în care crezi că eşti încă un „prunc spiritual”? Ce ar trebui 
să faci ca să intri în procesul de maturizare în acele domenii? 

 

Provocare: 

Convertirea începe printr-o înnoire a gîndirii (vezi Efes. 4:23-24), iar viaţa 
creştină trebuie să permanentizeze acest proces (vezi Rom. 12:2). Mintea care 
nu se frămîntă cu o tot mai profundă cunoaştere a căilor Domnului, se întoarce 
în tiparele ei vechi. Iar atunci cînd ne-am făcut greoi la pricepere, devenim 
ţinte uşoare pentru atacurile Celui Rău. În faţa acestei realităţi, chemarea de a 
păşi pe drumul maturizării în Hristos devine un imperativ pentru fiecare dintre 
noi. Maturizarea se va produce doar în măsura în care vom învăţa să ascultăm 
de Hristos în tot mai multe situaţii concrete din viaţă. Eşti oare gata să porneşti 
pe acest drum?  
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