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Lecţia 4 
 

 

 
Chemaţi să moştenim aceeaşi slavă 

 

Evrei 2:5-18 

 

 „Într-adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare, despre care 

vorbim” (2:5), ci omului, iar Hristos a gustat moartea pentru toţi ca să 

ne facă moştenitori ai slavei pregătite de Tatăl. 

 

 Să înţelegem planurile lui Dumnezeu cu privire la om şi modul în 

care El a hotărît să îl facă pe om părtaş la slava lui Hristos. 

 

 

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 1:1-2:18 ― Încadrarea pasajului în contextul 
mai larg 

1. În Evrei 1:1-2:4 autorul face o afirmaţie pe care apoi o demonstrează 
urmînd să încheie cu un avertisment. Încearcă să identifici porţiunile de 
text corespunzătoare fiecăreia dintre aceste etape ― afirmaţie, demonstraţie 
şi avertisment ― din argumentaţia autorului.  

2. Ce crezi că aduce nou pasajul din 2:5-18? Ce a vrut să comunice autorul 
prin acest text? 

 

Ziua 2 ― Citeşte Evrei 2:5-9 ― Isus Hristos, Cel ce S-a smerit ca 
să fie înălţat 

3. Cine a făcut mărturisirea din versetul 2:6 şi de unde o citează autorul? 

4. La cine se referă textul în expresia „ce este omul…”? La oameni, în 
general, sau la Omul Isus Hristos? Argumentează-ţi răspunsul pornind de 
la textul de faţă şi de la contextul mai larg al Scripturii.  

5. În capitolul 1 autorul a demonstrat supremaţia lui Isus Hristos faţă de 
îngeri. Cu toate acestea, în versetul 2:9, autorul afirmă că Isus a fost făcut 
„pentru puţină vreme mai pe jos decît îngerii”. La ce vreme face referire 
autorul? Dar în cazul expresiei „încununat cu slavă şi cu cinste”? 



notiţe  
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Ziua 3 ― Citeşte Evrei 2:10-13 ― Dumnezeu a vrut să ducă pe 
mulţi fii la slavă… 

6. Care este intenţia lui Dumnezeu cu privire la om? Ce ne spune aceasta 
despre Dumnezeu? Dar despre oameni?  

7. Ce înţelegi prin expresia „desăvîrşit prin suferinţă”? De ce era nevoie ca 
Isus Hristos să fie „desăvîrşit prin suferinţă” pentru ca noi să putem fi duşi 
„la slavă”? (vezi şi Evei 5:7-10)  

8. Care este implicaţia faptului că Hristos ne numeşte fraţi?  

 

Ziua 4 ― Citeşte Evrei 2:14-18 ― …de aceea El S-a făcut 
asemenea nouă… 

9. Reciteşte istoria căderii omului din Genesa 3:1-24. Care este motivul 
pentru care omul a ajuns să fie supus robiei toată viaţa lui?  

10. Care este promisiunea din Genesa 3 în baza căreia omenirea a trăit cu 
speranţa nimicirii aceluia care „are puterea morţii”? În ce mod s-a împlinit 
această promisiune? (vezi Coloseni 2:15) 

11. De ce crezi că a fost nevoie ca Hristos să fie asemenea cu noi „în toate 
lucrurile”? De ce era această o condiţie necesară pentru ca El să poată fi „în ce 
priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere”? 

 

Ziua 5 ― Reciteşte Evrei 2:14-18 ― …ca să ne poată mîntui 

12. Ce implicaţii are Întruparea lui Hristos pentru viaţa ta?  

13. Ce îţi spune versetul 2:18 despre Hristos? Dar despre viaţa de creştin? Ce 
lumină aduce acest verset asupra textului din 1 Corinteni 10:13?  

14. Gîndeşte-te la cel puţin două lucruri pe care le poţi face în săptămîna care 
urmează ca răspuns la tot ce a făcut şi face Isus Hristos pentru tine. 

 

Provocare: 

Deşi omul s-a vîndut de bună voie Celui Rău, Dumnezeu nu a renunţat la 
planul Său de a-l duce la slava pentru care l-a creat. Pentru realizarea acestui 
plan, Dumnezeu L-a trimis pe Însuşi Fiul Său, ca „prin moarte să nimicească 
pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia 
care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor” (Evrei 2:14-15). El S-a 
făcut asemenea nouă pentru ca noi să putem deveni asemenea Lui. L-ai 
mărturisit pe Domnul Isus ca Domnul şi Făuritorul mîntuirii tale, ca să fii şi tu 
beneficiarul acestei extraordinare oferte? 
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