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PREFAȚĂ 
 

În ceea ce privește importanța, Epistola către 
Evrei este următoarea după Epistola către Romani. 
Ambele au fost scrise de același scriitor inspirat. 
Această epistolă este plină de cele mai valoroase învăță-
turi și înțelepciune cerească. Ea a fost scrisă ca să arate 
natura spirituală a dispensației creștine și, în acest sens, 
este pusă în contrast cu cea mozaică. Una este firească, 
tipologică, trecătoare și ca o umbră, pe când cealaltă 
este spirituală, cerească și permanentă. Autorul inspi-
rat dovedește aici demnitatea infinită a Fiului lui Dum-
nezeu și ilustrează superioritatea Lui față de îngeri, față 
de Moise, legiuitorul evreilor, și față de preoția lui Aa-
ron; el explică natura noului legământ, al cărui Mijlo-
citor este Hristos, și arată cum a înlocuit vechiul legă-
mânt. Autorul epistolei dovedește atotsuficiența jer-
tfei lui Hristos și insuficiența tuturor jertfelor de ani-
male, care erau doar arhetipuri, neavând niciodată in-
tenția de a fi fost o ispășire reală a păcatului. El arată 
calea care s-a deschis prin sângele lui Hristos către Lo-
cul Preasfânt, subliniind curajul cu care, sub călăuzirea 
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Marelui nostru Preot, ne putem apropia de scaunul în-
durării lui Dumnezeu. El ne îndeamnă să păstrăm măr-
turisirea noastră creștină până la capăt și arată puterea 
credinței în susținerea creștinilor în toate încercările, 
necazurile și suferințele lor pentru Hristos. 

Această epistolă este vrednică de studiul nostru 
atent și dedicat, și îi îndeamnă pe toți cei ce se consideră 
creștini să își însușească foarte bine conținutul ei inte-
resant, devenind familiarizați cu acesta. 

Ca în cazul comentariului la Epistola către Ro-
mani, și aici explicațiile de tip catehetic pe care le-am 
oferit au în vedere folosirea lor în clasele de studiu bi-
blic și echiparea învățătorilor care predau la acestea. De 
asemenea, sper ca acest comentariu să fie folosit și în 
clasele mai mari de școală duminicală. Spre beneficiul 
participanților la aceste clase, am împărțit comentariile 
în lecții mai scurte. În cadrul orelor de studiu biblic, 
lecțiile pot fi organizate și în jurul unui capitol întreg. 

Modalitatea în care această carte ar trebui să fie 
folosită este următoarea: elevul va studia întrebările și 
răspunsurile, iar atunci când i se pun întrebările de că-
tre învățător, el trebuie să lase cartea deoparte, să își 
deschidă Noul Testament și să se uite la versetul la care 
întrebarea se referă. Atunci când pune întrebarea, în-
vățătorul va menționa întotdeauna versetul la care 
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aceasta se referă, lucru pe care îl va găsi însemnat la fi-
nalul întrebărilor. Împărțirea textului pe lecții la orele 
de studiu biblic poate fi ajustată, trebuind determinată 
de vârsta și abilitățile de învățare ale participanților.  

Scopul autorului a fost să explice fiecare verset 
într-o manieră simplă, clară și care să le sune familiar 
elevilor, astfel încât explicațiile să poată fi pe înțelesul 
copiilor, căci spre beneficiul lor au fost gândite. Având 
în vedere acest scop, ar fi fost nepotrivit ca autorul să 
pătrundă în discuții profunde și laborioase, de ordin 
critic. Totuși, el s-a străduit nu doar să dea sensul ade-
vărat al pasajelor biblice, ci și să surprindă forța scrierii 
inspirate. 

Autorul are convingerea importanței conduce-
rii tinerilor din bisericile noastre la cunoașterea doctri-
nelor și a învățăturilor practice conținute în epistolele 
scrise de apostolii lui Isus Hristos, Mântuitorul nostru. 
Nu încape îndoială că studiul aspectelor istorice și bio-
grafice ale Scripturii este interesant și instructiv pentru 
copii, căci le hrănește gândirea cu multe adevăruri va-
loroase, îi conduce la o cunoaștere a principiilor deose-
bite ale stăpânirii divine și slujește la impregnarea în 
mințile lor a convingerii că Dumnezeu este profund 
implicat în treburile popoarelor și în cele ale oameni-
lor, la nivel individual. 
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Acest lucru ar trebui privit însă ca un aspect pre-
gătitor pentru studiul epistolelor inspirate, care ne dez-
văluie tainele dragostei răscumpărătoare și ne învață 
atât de clar marile adevăruri ale credinței noastre și di-
feritele îndatoriri ale vieții creștine. 

La fel ca în cazul comentariului la Epistola către 
Romani, autorul sugerează că aceste explicații pot fi uti-
lizate cu folos de grupurile creștine mici sau mari, spre 
învățătură reciprocă, toate putând să le studieze și să de-
semneze pe cineva din grup, care să pună întrebările. 
Aceste explicații pot fi folosite de bisericile din întreaga 
țară, dacă sunt dornice să studieze Sfintele Scripturi, cu 
ajutor din partea păstorilor lor, care ar trebui să conducă 
întâlnirile lor de studiu biblic, indiferent dacă au loc du-
minica după-amiază sau într-o zi a săptămânii. 

El mai sugerează și că explicațiile acestea ar putea 
fi folosite cu multe beneficii de către părinții care do-
resc să își conducă propriii copii la cunoașterea marilor 
doctrine și a îndatoririlor credinței noastre sfinte. 

În final, el și-a luat libertatea să sugereze că aceste 
explicații pot fi utile oricui nu a studiat până acum cu 
atenție scrierile inspirate ale apostolilor lui Isus Hris-
tos. Există ceva interesant în modalitatea catehetică de 
studiu biblic. Prin intermediul întrebărilor bine for-
mulate, atenția este îndreptată către dificultatea care 
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trebuie îndepărtată sau către ideea către care ne con-
duce interpretarea autentică a pasajului, iar mintea, 
odată ce este trezită, este pregătită să primească răspun-
sul care îndepărtează dificultățile de interpretare sau să 
fie echipată cu adevărata interpretare a pasajului. Prin 
studiul unui comentariu catehetic expozitiv, cititorul 
va obține o cunoaștere corectă a epistolelor inspirate 
într-o modalitate mai accesibilă decât prin studiul 
unor explicații scrise într-o altă formă. 

New Brunswick, Mai 1842.  
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EVREI 1 
 

LECȚIA 1. 

1) Cine a fost autorul acestei epistole? 

Se crede că apostolul Pavel a fost autorul ei. 

2) Cine erau evreii? 

Ei erau descendenți din Avraam. 

3) Cărei părți dintre ei a fost îndreptată această epis-
tolă? 

Ea le-a fost trimisă celor ce fuseseră convertiți la 
credința creștină, pe care o practicau. 

4) Unde locuiau aceștia? 

Ei locuiau în Iudeea. 

5) Care a fost scopul cu care a fost scrisă această epistolă? 

Scopul apostolului a fost să îi confirme pe crești-
nii evrei în credința și practica Evangheliei. 

6) De ce pericole s-a străduit apostolul să îi avertizeze? 
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El a dorit să îi avertizeze de pericolul apostaziei de 
la credința creștină și a pericolului de a corupe 
simplitatea Evangheliei prin amestecul ei cu iuda-
ismul. 

7) În ce fel erau expuși destinatarii epistolei la aceste pe-
ricole? 

Prin persecuția pe care o îndurau de la evreii ne-
credincioși și prin influența seducătoare a învăță-
torilor iudaizatori, care insistau pe respectarea 
rânduielilor și a ceremonialurilor mozaice. 

8) Care sunt temele pe care scriitorul inspirat le discută 
în această epistolă? 

El discută pe teme adaptate admirabil obiectivu-
lui pe care l-a avut în vedere când a scris epistola. 

9) Care sunt temele principale? 

Principalele teme sunt următoarele: (1) modalită-
țile diferite în care Legea și Evanghelia au fost date 
(cap. 1); (2) Dumnezeirea lui Isus Hristos (cap. 1); 
(3) superioritatea rolului Său față de cel al îngeri-
lor (cap. 1); (4) superioritatea Lui față de Moise în 
Biserică (cap. 2); (5) preoția Lui după rânduiala 
lui Melhisedec și superioritatea ei față de preoția 
lui Aaron (cap. 5-6); (6) noul legământ pe care El 
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îl administrează, eficacitatea jertfei Lui, simbolis-
mul Legii față de noua dispensație (cap. 8, 9, 10); 
(7) importanța credinței (cap. 11); (8) și caracte-
rul permanent al dispensației Evangheliei (cap. 
12). 

10) Cu ce sunt întrețesute aceste subiecte? 

Ele sunt întrețesute cu o varietate de implicații 
morale și îndemnuri practice importante. 

11) Ce este conținut în acest capitol? 

Primul capitol tratează maniera în care Evanghe-
lia fusese dată și vorbește despre Persoana și sluji-
rile lui Isus Hristos, ca și despre superioritatea Sa 
față de îngeri. 

12) Ce se găsește în primele două versete? 

Ele conțin o imagine contrastantă a modalității în 
care Legea și Evanghelia au fost date în lume. 

13) Cum a fost dată Legea? 

Dumnezeu le-a vorbit părinților noștri prin pro-
feți, în multe rânduri și în multe chipuri. 

14) Cum a fost dată Evanghelia? 

Dumnezeu ne-a spus Evanghelia prin Fiul Său. 
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15) Cine a fost primul profet care a lăsat în scris mesa-
jul lui Dumnezeu? 

Moise. 

16) Cine a fost ultimul profet din Vechiul Testament? 

Maleahi. 

17) Cât timp a trecut de la Moise, primul scriitor inspi-
rat, până la Maleahi, ultimul profet inspirat? 

Aproximativ 1100 de ani. 

18) Cât timp a trecut de la începutul lucrării publice a 
Mântuitorului nostru până la scrierea cărții Apo-
calipsa, care a încheiat Noul Testament? 

Aproximativ 65-66 de ani. 

19) Care este sensul expresiei „multe chipuri” din pri-
mul verset? 

Ea se referă la mesajele diferite ale profeților și la 
diferitele forme în care ei au adus învățăturile lor, 
prin arhetipuri,1 făgăduințe și profeții, prin în-
demnuri, apeluri și mustrări. 

 
1 Un arhetip este un tip, model, șablon sau prototip al unui lucru sau al 
unei persoane ulterioare. De exemplu, șarpele înălțat de Moise în pustie 
constituie un arhetip al lui Hristos, care a fost înălțat pe cruce. – n.ed. 
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20) Prin cine ne-a vorbit Dumnezeu în dispensația 
creștină? (v. 1) 

Prin Fiul Său. 

21) Cum a fost Adam fiul lui Dumnezeu? (Luca 3:38) 

Adam a fost fiul lui Dumnezeu prin creație. 

22) Cum sunt creștinii fiii lui Dumnezeu? (2 Cor. 6:18) 

Creștinii sunt fiii lui Dumnezeu prin înfiere. 

23) Dar cum este Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu? (v. 1) 

Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu într-un sens 
în care nicio simplă făptură nu poate pretinde că 
ar fi. El este însuși Fiul lui Dumnezeu (Rom. 
8:32). El este singurul Lui Fiu (Ioan 3:16), despre 
care se spune: „Slavă lui Dumnezeu în locurile 
preaînalte, și pace pe pământ între oamenii plă-
cuți Lui” (Luca 2:10, 11, 13, 14). 

24) Ce se spune în versetul 2 despre caracterul oficial al 
lui Hristos? 

Apostolul ne spune că Dumnezeu L-a rânduit să 
fie „moștenitor al tuturor lucrurilor”. 

25) Ar putea o simplă ființă creată să ocupe o astfel de 
poziție? 
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Nicio simplă ființă creată nu ar putea primi o as-
tfel de poziție, nici nu i se poate da stăpânirea 
peste toate lucrurile. 

26) Ce dovadă în plus avem în versetul 2 despre Dum-
nezeirea Fiului? 

Apostolul inspirat ne asigură că, prin El, Dumnezeu 
a făcut lumea, căci El este Creatorul atotputernic. 

27) Ce dovadă suplimentară este prezentată în versetul 
3? 

Fiul este „oglindirea slavei Lui și întipărirea Fiin-
ței Lui”, El ținând „toate lucrurile cu Cuvântul 
puterii Lui” (v. Col. 1:15-17).  

LECȚIA 2 

1) Ce lucrare măreață a făcut această Persoană divină 
pentru noi? (v. 3) 

El a făcut curățirea păcatelor noastre. 

2) Ce presupune aceasta? 

Ea a presupus asumarea naturii umane de către 
Fiul, într-o unire personală cu natura Sa divină. 

3) Cum a făcut Fiul curățirea păcatelor? (v. 3) 
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El a împlinit această măreață lucrare „prin jertfa 
Sa” (Evrei 9:26), când „a purtat păcatele noastre 
în trupul Său, pe lemn” (1 Petru 2:24). Astfel, El 
a satisfăcut dreptatea divină și a făcut ispășire pen-
tru păcatele noastre. 

4) Ce cinste deosebită I-a fost conferită Fiului pentru 
împlinirea acestei mărețe lucrări în beneficiul oa-
menilor păcătoși? (v. 3) 

El „a șezut la dreapta Măririi în locurile preaî-
nalte”. 

5) Prin cine a fost conferită această cinste infinită? 

Prin Dumnezeu Tatăl (v. Efes. 1:20-23; Fil. 2:9-11). 

6) Putea primi Fiul această cinste ca Dumnezeu? (v. 3) 

El a primit-o în Persoana Sa ca Mijlocitor, ca 
Dumnezeu și om, într-o singură Persoană. 

7) Putea o simplă ființă creată să fie înălțată astfel? 

Nicio ființă creată nu ar putea să fie atât de înăl-
țată. Divinitatea Persoanei Mântuitorului L-a fă-
cut calificat să primească această cinste infinită, în 
postura Sa de Mijlocitor. 

8) Ce afirmă apostolul în versetul 4? 
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El spune că Fiul, ca Mijlocitor, este cu mult su-
perior îngerilor. 

9) În ce sens este El superior acestora? (v. 4) 

Prin moștenirea Lui, Fiul a avut „un Nume mult 
mai minunat decât al lor”, adică o cinste și o glorie 
mult mai mare. 

10) Cum dovedește apostolul afirmația pe care a făcut-
o? (v. 5-9) 

El citează din mărturia inspirată a Vechiului Tes-
tament, căci autoritatea lui era recunoscută de 
evrei, cărora apostolul le trimisese epistola aceasta. 

11) Ce spune Dumnezeu despre Hristos în Psalmul 2? 
(v. 5) 

El Îi spune: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am năs-
cut”. 

12) A fost o astfel de exprimare adresată vreodată de 
Dumnezeu către vreun înger? 

Îngerii sunt numiți, la nivel colectiv, fiii lui Dum-
nezeu (Iov 38:7), dar niciun înger nu este descris în 
vreun pasaj al Scripturii ca fiind fiul lui Dumnezeu, 
la nivel individual, și niciodată nu se spune despre 
vreun înger că a fost născut din Dumnezeu. 
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13) Care este următoarea mărturie citată de apostol? (v. 5) 

„Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu” (vezi 1 Cron. 
17:4-15). 

14) A fost această exprimare aplicată vreodată unui în-
ger? 

Nu. 

15) Care este a treia mărturie? (v. 6) 

A treia mărturie este una foarte categorică, fiind o 
proclamare care le poruncește tuturor îngerilor să 
se închine Fiului întâi născut din Dumnezeu, 
adică Domnul nostru Isus Hristos. 

16) Ce se spune în Sfânta Scriptură despre îngeri? (v. 7) 

Scriptura vorbește doar despre natura lor adevă-
rată, ca ființe create de Dumnezeu spre gloria și slu-
jirea Lui. Scriptura spune: „Din vânturi face îngeri 
ai Lui; și dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”. 

17) Ce sunt îngerii? 

Îngerii sunt ființe imateriale, creaturi sfinte și fe-
ricite, foarte activi în slujba lui Dumnezeu și care 
își găsesc desfătarea în împlinirea voii Sale. 

18) Cum este descris Fiul în versetul 8? 
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El este descris ca Dumnezeu. 

19) Ce anume Îi este atribuit? (v. 8) 

Un scaun de domnie veșnic, o Împărăție și un 
sceptru al dreptății în administrarea treburilor 
stăpânirii Sale. 

20) Care sunt trăsăturile Sale personale? (v. 9) 

El iubește neprihănirea și urăște nelegiuirea. 

21) Ce sens are expresia „untdelemn de bucurie” cu care 
a fost uns Fiul? 

Preoții și regii erau unși cu untdelemn material, 
având sensul darurilor prin care ei erau făcuți să se 
califice pentru slujirile lor. Aici, untdelemnul bu-
curiei denotă darurile bogate și abundente ale Du-
hului Sfânt prin care Hristos, Mijlocitorul nos-
tru, a fost echipat pentru slujirile Sale de Profet, 
Preot și Împărat al Bisericii Sale. 

22) Ce trebuie să înțelegem din expresia „mai presus de-
cât tovarășii Tăi”? (v. 9) 

Ea se referă la calificativele proeminente ale lui 
Isus Hristos pentru slujba și lucrarea Lui. El a fost 
uns de Duhul Sfânt infinit mai mult decât oricine 
a exercitat vreodată o slujire anume în biserică. 
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Înaintemergătorul lui, Ioan, a mărturisit că „Dum-
nezeu nu-I dă Duhul cu măsură [lui Hristos]” 
(Ioan 3:34), iar Pavel că „Dumnezeu a vrut ca 
toată plinătatea să locuiască în El” (Col. 1:19), că 
în El „sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și 
ale științei” (Col. 2:3), și că „în El locuiește tru-
pește toată plinătatea Dumnezeirii” (Col. 2:9). 

23) Ce mai mărturisește Vechiul Testament despre 
Hristos? (v. 10-12). 

Vechiul Testament mărturisește că El este Crea-
torul Cerului și al pământului, și că El este veșnic 
și neschimbat în ființa și perfecțiunile Sale. 

24) Ce altceva este spus despre Fiul, lucruri care nu sunt 
spuse despre niciun înger? (v. 13) 

În Psalmul 110, Dumnezeu Îi spune Fiului Său 
ceea ce El nu îi spune niciodată nici măcar celui 
mai înălțat dintre îngeri: „Șezi la dreapta Mea, 
până îi voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al pici-
oarelor Tale”. 

25) Ce trebuie să înțelegem din expresia „până îi voi pune 
pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale”? 

Aici suntem învățați să credem că Dumnezeu Îl va 
face pe Fiul Său să fie complet triumfător peste 
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toți vrăjmașii Lui și să îi aducă pe aceștia, cu sau 
fără dorința lor, la supunere deplină față de voia 
Sa suverană. 

26) Dar ce anume este spus despre îngeri în ultimul ver-
set al acestui capitol? 

Ei sunt toți slujitori ai lui Isus Hristos, trimiși de 
El să împlinească acțiunile providenței Sale în 
această lume și să le slujească în modalități variate 
celor care vor fi moștenitorii mântuirii. 

27) Ce exemplu de astfel de slujire a îngerilor poate fi 
dat? 

Ca răspuns la rugăciunea lui Elisei, Domnul i-a 
deschis ochii tânărului care îl însoțea pe profet, iar 
acesta „a văzut muntele plin de cai și de care de foc 
împrejurul lui Elisei” (2 Împ. 6:17). 

28) Ce spune David în Psalmul 34:7? 

„Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se 
tem de El, și-i scapă din primejdie”. 

29) Cine a anunțat nașterea Mântuitorului față de 
păstori? 

„Un înger al Domnului”, care le-a spus: „Nu vă 
temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare 
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bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui 
David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hris-
tos, Domnul... Și deodată, împreună cu îngerul s-
a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe 
Dumnezeu și zicând: ‚Slavă lui Dumnezeu în lo-
curile preaînalte, și pace pe pământ între oamenii 
plăcuți Lui’” (Luca 2:9-11, 13-14). 

30) Cine l-a eliberat pe apostolul Petru din temniță? 

Un înger al Domnului, care l-a dezlegat de lanțuri, 
i-a deschis ușile temniței și l-a scos în stradă (F.A. 
12:3-11). 

31) Cine l-a asigurat pe Pavel că el avea să fie salvat, 
când a fost expus celui mai iminent pericol de a 
pieri în naufragiu? 

„Un înger al lui Dumnezeu”, care i-a spus: „Nu te 
teme, Pavele; tu trebuie să stai înaintea Cezarului; 
și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg 
cu corabia împreună cu tine” (F.A. 27:23-24). 
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EVREI 2  
 

LECȚIA 1 

1) Ce conține acest capitol? 

Acest capitol conține (1) un îndemn la rămânerea 
în credința și ascultarea de Evanghelie; (2) asuma-
rea naturii umane de către Isus Hristos; (3) moti-
vele și necesitatea acestei asumări. 

2) Cum este formulat primul verset? 

El este formulat ca o implicație a celor afirmate în 
primul capitol. 

3) Din ce anume este extrasă implicația? 

Ea este extrasă din demnitatea infinită atribuită de 
apostolul inspirat lui Isus Hristos, deopotrivă în 
caracterul Său personal și în cel oficial. 

4) Este extrasă corect această implicație? (v. 1) 

Desigur, căci dacă o Persoană de o demnitate infi-
nită S-a smerit ca să ne vorbească, avem cele mai 
înalte obligații să luăm aminte la învățăturile Lui. 
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5) Ce ne-a dat Isus Hristos, lucruri despre care vorbesc apos-
tolii lui după El, și pe care noi le-am auzit? (v. 1) 

Învățăturile și îndatoririle Evangheliei. 

6) Ce anume ne cere acest îndemn? (v. 1) 

El ne cere să luăm aminte cu atenție la Evanghelie 
și să ascultăm de ea cu sârguință. 

7) Care este pericolul de care ne avertizează acest în-
demn? (v. 1) 

El ne avertizează de pericolul pierderii cunoștinței 
și a beneficiilor Evangheliei. 

8) Erau creștinii evrei expuși acestui pericol? 

Da, căci ei erau în mod irațional atașați de rându-
ielile și ceremonialurile Legii mozaice, erau asal-
tați de învățători mincinoși și expuși persecuției 
severe ca urmare a mărturiei lor creștine. 

9) Suntem și noi în același pericol de a ne pierde cunoș-
tința și beneficiile Evangheliei? 

Da, întrucât, chiar dacă nu suntem persecutați, to-
tuși, dacă nu veghem și nu rămânem sârguincios pe 
cale, putem fi abătuți de la adevăr prin inima noas-
tră rea și necredincioasă, prin îngrijorările lumii, 
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prin dragostea de bogății, onoruri și plăceri, prin 
exemplele rele și obiceiurile păcătoase, și prin ere-
ziile care abundă în jurul nostru. 

10) Ce anume ne cere îndatorirea aceasta? (v. 1) 

Ea ne cere (1) să hrănim în noi un simțământ 
adânc al valorii infinite a Evangheliei; (2) să folo-
sim cu atenție mijloacele de creștere în cunoaște-
rea adevărului divin; (3) să implorăm fierbinte și 
constant învățătura și ajutorul plin de har al Du-
hului Sfânt; și (4) să ne străduim să împlinim 
toate îndatoririle Evangheliei. 

11) Cum este întărit acest îndemn? (v. 3) 

El este întărit făcând apel la certitudinea unei ju-
decăți severe și drepte. 

12) Cum dovedește apostolul acest adevăr? (v. 2) 

El îl dovedește din faptul că, în dispensația moza-
ică, neascultarea de ceea ce fusese vestit prin lucra-
rea îngerilor, era pedepsit sever și pe drept. 

13) Au fost îngerii folosiți în darea Legii lui Moise? (v. 2) 

Da, căci autorul inspirat ne informează aici despre 
acest lucru. Ștefan, primul martir creștin, le-a spus 
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evreilor: „voi, care ați primit Legea dată prin în-
geri, și n-ați păzit-o” (F.A. 7:53), iar Pavel spune 
despre Lege în Epistola lui către Galateni că „a 
fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor” 
(Gal. 3:19). 

14) Cum a fost dată Evanghelia? (v. 3, 4) 

Evanghelia a fost mai întâi propovăduită de Dom-
nul și apoi confirmată prin apostolii Lui, care fu-
seseră învățați de El și inspirați de Duhul Său 
Sfânt, fiind atestată prin minuni numeroase și 
mari, lucruri pe care nicio putere omenească nu le 
putea face. 

15) Ce rezultă din acest contrast legat de modalitatea 
în care Legea și Evanghelia au fost date? 

De aici rezultă că, dacă cei ce au încălcat Legea au 
fost pedepsiți cu severitate, va fi imposibil ca aceia 
care ignoră Evanghelia să scape de o pedeapsă și 
mai severă. 

16) Cine ignoră Evanghelia? (v. 2) 

Toți cei care nu iau aminte cu atenție la învățăturile 
ei și nu primesc mântuirea pe care Evanghelia o 
oferă, toți aceștia se fac vinovați de acest păcat. 
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17) De ce este denumită Evanghelia „o mântuire așa de 
mare?” (v. 3) 

Pentru că ne descoperă și ne oferă o mântuire mă-
reață. 

18) Este un păcat mare să ignorăm Evanghelia? (v. 2) 

Da, este marele păcat distrugător. Este un păcat ce 
revelează neascultarea față de Dumnezeu (1 Ioan 
3:23), insultându-L pe Dumnezeu (1 Ioan 5:10) 
și aducând pierzarea sufletului (Marcu 16:16). 

19) Ce sens are expresia „lumea viitoare” din versetul 5? 

Ea se referă la dispensația Evangheliei, la vremea 
domniei lui Mesia. 

20) Cui I-a fost supusă dispensația Evangheliei? (v. 5, 8). 

Nu îngerilor, ci lui Isus Hristos, Domnul lor, că-
ruia ei au porunca să I se închine. 

21) De unde citează Pavel în versetele 6-8? 

El citează din Psalmul 8. 

22) Făcea Psalmul 8 referire la Adam? 

Se poate ca el să fi făcut referire la Adam, dar aposto-
lul inspirat ne învață că el făcea referire îndeosebi 
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la Isus Hristos. 

23) Cum a fost făcut Isus Hristos „pentru puțină vreme 
mai prejos de îngeri”? (v. 7) 

Prin asumarea naturii umane în starea ei prezentă, 
decăzută, chiar dacă fără păcat. 

24) Ce stăpânire Îi este dată Mântuitorului nostru? (v. 
7, 8). 

El are stăpânire universală, fiind încununat cu 
slavă și cinste, toate lucrurile fiind puse sub stăpâ-
nirea Lui. 

LECȚIA 2 

1) De ce Și-a asumat Isus natură umană, luând astfel 
o poziție mai smerită decât a îngerilor? (v. 9) 

El S-a smerit făcându-Se om și ocupând o poziție 
mai smerită decât a îngerilor ca să poată suferi și 
muri pentru fiecare dintre copiii Lui aleși. Cuvân-
tul „om” nu se găsește în textul original, dar îl ve-
dem în versetul 10, unde apostolul vorbește des-
pre fii. 

2) Ce a survenit ca urmare a morții lui Hristos? (v. 10) 

El a fost încununat cu slavă și cinste; Dumnezeu, 
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Tatăl Lui, L-a pus la dreapta Sa în locurile cerești, 
„mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, 
de orice putere, de orice dregătorie și de orice 
nume, care se poate numi, nu numai în veacul 
acesta, ci și în cel viitor. El I-a pus totul sub pici-
oare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, 
[spre binele] Bisericii” (Efes. 1:21, 22). 

3) Ce vedem în smerirea și moartea lui Hristos? (v. 6) 

În smerirea și moartea lui Hristos vedem o mani-
festare uimitoare a blândeții și harului lui Dum-
nezeu, care a vizitat astfel rasa noastră păcătoasă și 
decăzută, și vedem manifestarea dragostei uimi-
toare a Fiului Său, Isus Hristos, Domnul și Mân-
tuitorul nostru. 

4) A fost necesară smerirea Fiului lui Dumnezeu? (v. 
10) 

Așa ne învață apostolul. Dumnezeu, pentru a că-
rui slavă sunt create toate lucrurile și care a creat 
toate lucrurile, a dorit să-i aducă pe mulți fii la 
slavă, desăvârșindu-L pe Fiul Său drept Căpetenia 
mântuirii lor, prin suferință. Mântuirea lor nu 
putea fi împlinită în niciun alt fel care să fie con-
secvent cu cerințele dreptății și ale Legii Sale. 
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5) Ce sens are termenul „sfințește” în versetul 11? 

Când se aplică lui Hristos, termenul se referă la 
consacrare, la a fi acceptabil înaintea lui Dumne-
zeu, la purificare și la potrivirea în acest fel pentru 
slujba lui Dumnezeu: El este Autorul tuturor 
acestor lucruri pentru poporul Său. Când face re-
ferire la copiii lui Dumnezeu, acest termen are 
sensul că ei primesc de la El această consacrare, ac-
ceptare și purificare. 

6) Ce sens are expresia „dintr-unul”, din același verset? 

Ea denotă o singură natură: Hristos și poporul 
Lui au o natură comună. 

7) De ce este introdus acest adevăr aici de către apostolul 
inspirat? (v. 11) 

El este introdus pentru a arăta că cerințele dreptă-
ții divine la care s-a făcut referire în versetul prece-
dent au putut fi satisfăcute de Hristos, căci El a 
luat asupra Sa natura umană care păcătuise [na-
tura adamică, dar fără păcat], ca să poată suferi 
pentru poporul Său. 

8) În ce fel a fost Mântuitorul nostru „desăvârșit” prin 
suferință? (v. 10) 
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Prin suferințele Sale, El a devenit complet calificat 
pentru slujba de „a-i duce pe mulți fii la slavă”. 

9) Ce rezultă din faptul că Hristos este una cu poporul 
Său, având aceeași natură? (v.11) 

„Lui nu-I este rușine să-i numească ‚frați’”. 

10) A fost această atitudine a lui Hristos față de poporul 
Său indicată în vreun fel în profețiile din ve-
chime? (v. 12, 13) 

Da, iar când le scrie evreilor, care aveau scrierile 
profeților în mâinile lor, apostolul apelează la mai 
multe citate pentru a dovedi acest lucru. 

11) Ce ne spune prima parte din versetul 14? 

Ea ne spune că cei ce sunt copii sunt părtași cărnii 
și sângelui, adică au natura omenească în starea ei 
decăzută și neputincioasă, și că Hristos a luat asu-
pra Sa aceeași natură. 

12) De ce a luat Hristos natura noastră asupra Sa? (v. 
14, 15) 

El a făcut acest lucru ca să îl distrugă pe diavolul, 
care avea puterea morții. 

13) Cum a căpătat diavolul puterea morții? 
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Prin seducerea omului să păcătuiască împotriva lui 
Dumnezeu: „printr-un singur om a intrat păcatul 
în lume, și prin păcat a intrat moartea” (Rom. 
5:12). 

14) Cum îl distruge Mântuitorul nostru pe diavolul? 

Distrugând lucrările acestuia (1 Ioan 3:8). 

15) Cum s-a împlinit acest lucru? (v. 14) 

Hristos a distrus lucrările diavolului prin moartea 
Sa, prin care El a făcut ispășire pentru păcat și a 
procurat influențele Duhului Sfânt spre sfințirea 
poporului Său. 

16) Ce putem remarca aici? (v. 14) 

Ceea ce este demn de remarcat este că, prin moar-
tea Lui, Hristos distruge moartea și puterea dia-
volului asupra morții. 

17) Ce alt motiv ne este dat pentru asumarea naturii 
noastre de către Hristos? (v. 15) 

Un alt motiv este ca El să Își poată elibera poporul 
de robia care vine din frica morții. 

18) De ce se tem oamenii de moarte? 
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Ei se tem de moarte pentru că moartea este bleste-
mul lui Dumnezeu. 

19) Cum sunt eliberați creștinii de frica morții prin 
moartea lui Hristos? 

Crezând în El, ei primesc iertarea păcatelor, sunt 
împăcați cu Dumnezeu, îndreptățiți de El și fă-
cuți moștenitori ai vieții veșnice. În loc să fie un 
blestem, moartea devine o binecuvântare, astfel 
că ei se bucură în nădejdea slavei lui Dumnezeu (1 
Cor. 15:55-57). 

20) De ce nu a luat Fiul lui Dumnezeu natura îngeri-
lor? (v. 16) 

Pentru că El nu a dorit să îi mântuiască pe îngerii 
care au căzut. 

21) Ce natură a luat El asupra Sa? (v. 15) 

Natura omului, fiind urmaș al lui Avraam. 

22) Care este esența argumentului apostolului? (v. 17) 

Esența argumentului lui este că a fost necesar ca 
Hristos să „Se asemene fraților Săi în toate lucru-
rile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu 
Dumnezeu, un mare Preot milos și vrednic de în-
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credere, ca să facă ispășire pentru păcatele noro-
dului”. 

23) Ce beneficiu a rezultat din faptul că Hristos a fost 
„ispitit în ceea ce a suferit”? (v. 18) 

El a căpătat astfel cunoașterea experimentală a is-
pitei,1 fiind, de aceea, în stare să vină în ajutorul 
copiilor Lui, când aceștia sunt ispitiți.  

  

  

 
1 Autorul se referă la confruntarea lui Hristos cu ispita în natura Sa 
umană, nu la ideea că ispita ar fi avut în sine vreun corespondent în 
ființa Lui. – n.ed. 
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EVREI 3  
 

LECȚIA 1 

1) Ce este cuprins în acest capitol? 

Acest capitol vorbește despre (1) superioritatea 
lui Hristos față de Moise; (2) chemarea de a as-
culta de El; (3) chemarea de a ne păzi de păcatul și 
pedeapsa evreilor necredincioși. 

2) Cum se adresează apostolul către evrei? (v. 1) 

El li se adresează ca unor frați sfinți. 

3) De ce îi numește el frați? (v. 1) 

Pentru că ei făceau parte din aceeași familie spiri-
tuală binecuvântată, al cărei Cap glorios este Hris-
tos. 

4) De ce li se adresează ca unor sfinți? (v. 1) 

Pentru că îi privește ca sfinți prin mărturia lor, și 
deoarece ei erau sfințiți prin Duhul. 

5) Ce este chemarea cerească? (v. 1) 
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Aceasta este chemarea Evangheliei, care este ce-
rească în originea ei, venind de la Dumnezeu; ea 
este cerească în instrumentul și agentul ei, anume 
Evanghelia și Duhul; și este cerească în ținta ei, 
căci ei erau chemați la viață, sfințenie și fericire în 
nemurire. 

6) Era un mare privilegiu ca ei să fie părtași acestei che-
mări cerești? (v. 1) 

Prin părtășia lor la această chemare, ei au fost in-
vestiți cu privilegii mult mai bogate și mai nobile 
decât erau privilegiile pe care le aveau ca urmare a 
nașterii lor în Biserica evreiască și a descendenței 
lor din Avraam. 

7) La ce anume le cere apostolul inspirat creștinilor evrei 
să ia aminte? (v. 1) 

Ei sunt invitați să își ațintească privirile la Isus 
Hristos ca Apostolul și Marele Preot al mărturisi-
rii noastre. 

8) Ce era un apostol? (v. 1) 

Un apostol era cineva trimis cu un mesaj de la 
Dumnezeu. 

9) A fost Hristos un apostol? (v. 1) 
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Desigur că El a fost un apostol. El a afirmat foarte 
des că fusese trimis de Dumnezeu: „Mâncarea 
Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis” (Ioan 
4:34). „Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui 
ce M-a trimis pe Mine” (Ioan 7:16). „Cuvântul pe 
care-l auziți nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a 
trimis” (Ioan 14:24). „Cum M-a trimis pe Mine 
Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi” (Ioan 20:21). 

10) A fost Hristos un Mare Preot? (v. 1) 

El a fost Marele Preot, față de care toți marii pre-
oți din dispensația Legii au fost doar arhetipuri. 

11) A fost El un Mare Preot după rânduiala lui Aa-
ron? 

Nu, ci, așa cum vom vedea, El a fost un Mare 
Preot după rânduiala lui Melhisedec. 

12) Ce spune apostolul despre Isus Hristos ca Apostol și 
Mare Preot? (v. 2-6) 

El vorbește despre credincioșia Lui în împlinirea 
slujirilor înalte și glorioase pe care le-a primit de la 
Tatăl Său, și arată felul în care El a fost superior 
lui Moise. 

13) Ce se spune despre Moise în versetul 2? 
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Moise este lăudat pentru că a fost credincios în 
toată casa lui Dumnezeu. 

14) În ce fel a fost Hristos superior față de Moise? (v. 3-6) 

El a fost superior față de Moise în două aspecte 
specifice: (1) Moise era parte din casa lui Dumne-
zeu, dar Hristos a zidit această casă, Biserica lui 
Dumnezeu; (2) Moise a fost doar o slugă în casă, 
pe când Hristos a fost Fiu peste casa Lui. 

15) Ce concluzie putem trage din adevărul că Hristos a 
zidit casa sau Biserica lui Dumnezeu? (v. 4) 

Trebuie să concluzionăm că El este Dumnezeul 
cel adevărat și atotputernic. 

16) Cine formează această casă, această Biserică? (v. 6) 

Această casă este alcătuită din toți cei care cred și 
care „păstrează până la sfârșit încrederea nezgudu-
ită și nădejdea cu care se laudă”. 

17) Oare credința inspiră încredere în inimă? (v. 6) 

Da, căci credința „este o încredere neclintită în lu-
crurile nădăjduite, o puternică încredințare des-
pre lucrurile care nu se văd” (Evrei 11:1). 

18) Avem motive de bucurie din nădejdea Evangheliei? 
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(v. 6) 

Desigur, căci este o nădejde glorioasă și sigură, iar 
binecuvântările către care ea privește sunt inesti-
mabil de prețioase și veșnice, astfel încât credinci-
oșii se pot bucura cu „o bucurie negrăită și strălu-
cită” (1 Petru 1:8). 

19) De ce a folosit apostolul inspirat această comparație 
între Hristos și Moise? 

Creștinii evrei nutreau o venerație mare pentru 
Moise, marele lor legiuitor, iar această prețuire îi 
făcea să fie atât de ferm atașați de rânduielile date 
prin el, încât erau în pericolul de a se abate de la 
Hristos și de la credința creștină, care abandonase 
Legea lui Moise și ritualurile ei.  

De aceea, era important ca apostolul să arate su-
perioritatea vastă a lui Hristos față de Moise, do-
vedind astfel că El avea autoritatea de a aboli toate 
ritualurile legiuitorului lor, care acționase în acele 
rânduieli doar „ca să mărturisească despre lucru-
rile care aveau să fie vestite mai târziu” (v. 5). 

20) Ce utilitate are această doctrină a superiorității lui 
Hristos față de Moise? (v. 7, 8). 

Apostolul o folosește ca temelie a unui îndemn la 
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păzirea de efectele unei inimi rele și necredincioase. 

21) De ce pune apostolul inspirat necredința pe seama 
inimii rele? 

Pentru că necredința izvorăște în realitate dintr-o 
astfel de inimă. Nu absența dovezilor este ceea ce 
induce necredința față de Evanghelie, căci dovada 
veridicității ei este amplă, ci aceasta izvorăște 
dintr-o stare ticăloasă a inimii, din mândria ei, din 
dragostea ei față de păcat și lume, care hrănește 
prejudecățile și împotrivirea ei față de adevăr. 

22) Care era pericolul la care inima rea și necredinci-
oasă îi expunea pe evreii ce se pretindeau creștini? 
(v. 12) 

O astfel de inimă îi expunea pe acei oameni care 
nu credeau Evanghelia la pericolul de a continua 
să o respingă, iar pe cei care pretindeau că o cred, 
la pericolul de a renunța la Evanghelie. 

23) Ce ar implica acest lucru? (v. 12) 

Respingerea sau abandonarea Evangheliei ar im-
plica o îndepărtare de Dumnezeul cel viu, la fel ca 
atunci când evreii își abandonaseră religia, închi-
narea la Iehova și se dedaseră închinării la idoli. 
„Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata 
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a dat-o Fiului, pentru ca toți să Îl cinstească pe 
Fiul cum Îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu Îl cinstește 
pe Fiul, nu Îl cinstește pe Tatăl, care L-a trimis” 
(Ioan 5:22-23).  

LECȚIA 2 

1) Cum este întărit acest îndemn? (v. 7-11) 

Apostolul îl întărește printr-un citat din Psalmul 
95, inclus în paranteza de la versetul 7 până la ver-
setul 11. 

2) Ce este conținut în acest citat? (v. 7-11) 

El conține un îndemn al lui David, care a vorbit 
sub inspirația Duhului Sfânt către oamenii din ge-
nerația lui, chemându-i să nu își împietrească ini-
mile cum făcuseră părinții lor în pustie, și să nu Îl 
stârnească pe Dumnezeu ca, în mânia Lui, să jure 
că nu aveau să intre în odihna Lui, în țara Canaan. 

3) Ce sens are termenul „astăzi”? (v. 7) 

El se referă la timpul prezent, la perioada harului, 
acum, cât timp trăim.  

4) Cum își împietresc oamenii inimile? (v. 8) 

Ei își împietresc inimile prin păcat, prin neglijarea 
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folosirii mijloacelor harului, prin împotrivirea 
față de convingerile legate de îndatoririle lor și față 
de insistențele Duhului.  

5) Unde putem vedea un exemplu trist al lucrurilor la 
care David s-a referit? 

Un astfel de exemplu îl putem găsi relatat în capi-
tolul 14 din cartea Numeri. 

6) Cui îi poate fi transmis ca un avertisment acest exem-
plu de necredință care a dus la pedeapsă? 

Acest avertisment a fost făcut de David față de ge-
nerația lui și, fiind lăsat în scris, el este valabil față 
de toate generațiile ulterioare ale poporului său, 
fiind reluat de Pavel față de evreii cărora le-a scris 
și rămânând un avertisment solemn față de toți 
cei care citesc această epistolă. Slujitorii lui Hris-
tos din orice generație pot să le îndrepte oameni-
lor atenția către el și să le spună ceea ce au spus 
David și Pavel: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu 
vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în 
ziua ispitirii în pustie”. 

7) Cum trebuie să ne păzim de pericolul de care aposto-
lul inspirat ne avertizează? (v. 13) 

El ne îndreaptă privirile către îndatorirea importantă 
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de a ne îndemna zilnic unii pe alții, pentru ca niciunul 
să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. 

8) Avea expresia „câtă vreme se zice astăzi” vreo însem-
nătate specifică pentru cei cărora li se adresa Pa-
vel? (v. 13) 

Da, căci ea nu se referea doar la ziua în care fiecare 
individ trăia, ci la ziua îndurării lui Dumnezeu 
față de acel popor. 

Acea zi aproape că se încheiase, iar Dumnezeu era 
pe punctul de a-i vizita cu pedeapsa pentru necre-
dința lor, pentru respingerea și răstignirea Fiului 
Său, pentru împotrivirea lor continuă și încăpățâ-
nată față de Evanghelia Lui binecuvântată, și pen-
tru persecutarea creștinilor, ca să aducă asupra lor 
cele mai îngrozitoare judecăți, prin care ei aveau 
să fie distruși atât ca națiune, cât și ca religie. 

9) Erau evreii expuși pericolului special de a fi împie-
triți prin înșelăciunea păcatului? (v. 13) 

Da, erau, căci creștinii treceau printr-o perioadă 
de grea persecuție. Conaționalii lor necredincioși 
foloseau orice mijloace și instrumente ca să le zgu-
duie credința în Hristos și ca să îi ducă înapoi în 
iudaism. În aceste circumstanțe, ei aveau nevoie 
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de cea mai mare circumspecție, ca nu cumva ini-
mile lor, în mod natural păcătoase și înclinate spre 
ușurătate, siguranță de sine și plăceri, să îi abată de 
pe calea datoriei, să evite persecuția și să își ocro-
tească avuțiile trecătoare, stârnindu-L astfel pe 
Dumnezeu să îi abandoneze în înclinațiile lor pă-
cătoase și, astfel, în împietrirea inimii. 

10) Dar nu avem deja motive să ne păzim de înșelăciu-
nea păcatului? (v. 13) 

Desigur, căci păcatul este peste măsură de înșelă-
tor, și trebuie să fim mereu veghetori, rugându-ne 
neîncetat și folosind toate mijloacele rânduite 
spre paza noastră de diferitele amăgiri ale păcatu-
lui, ca să scăpăm de influența lui vătămătoare și 
distrugătoare. 

11) Cum vom ști că suntem părtași lui Hristos? (v. 14) 

Putem ști acest lucru îndreptându-ne continuu 
credința către El și în El, păstrând până la sfârșit 
încrederea nezguduită în El. 

12) Credința care ține doar o vreme este autentică? 

În niciun caz, ci ea este una falsă. „Ei au ieșit din 
mijlocul nostru”, spune Ioan, „dar nu erau dintre 
ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi 
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rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți 
sunt dintre ai noștri” (1 Ioan 2:19). 

13) Atunci este perseverența în credință necesară pentru 
mântuire? 

Cu siguranță că este, căci credința este legătura 
care ne unește cu Hristos, și se afirmă doar des-
pre cei care sunt în Hristos că pentru ei „nu mai 
este nicio condamnare” (Rom. 8:1), ei nema-
iumblând după lucrurile firii pământești, ci 
după lucrurile Duhului. Mlădița care este des-
părțită de Hristos, Vița, se ofilește și moare, iar 
pentru a avea roade, trebuie să rămânem în Hris-
tos (Ioan 15:4-6). 

14) Insistă apostolul pe avertismentul de a nu ne împi-
etri inimile? (v. 15) 

Da, căci el știa bine pericolul la care se expuneau 
evreii, și a fost insistent față de ei ca să se păzească 
de acest pericol. 

15) Toți evreii care au ieșit din Egipt L-au stârnit pe 
Dumnezeu până la excluderea lor din țara făgă-
duită? (v. 16) 

Nu toți, ci au existat și excepții, precum Caleb și 
Iosua. 
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16) De cine S-a dezgustat Dumnezeu vreme de 40 de 
ani? (v. 17) 

De „cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte 
au căzut în pustie”. 

17) Cu privire la cine a jurat Cel Preaînalt că nu aveau 
să intre în odihna Lui? (v. 18) 

Jurământul s-a referit la cei care nu au crezut făgă-
duința Domnului că le va da țara Canaanului. 

18) Care este odihna despre care se vorbește în acest loc? 

Țara Canaan. 

19) De ce n-au putut intra ei în Canaan? (v. 19) 

Motivul principal al excluderii lor a fost necre-
dința lor rea. 

Aceasta a fost cauza tuturor cârtirilor lor împo-
triva lui Dumnezeu și a robului Său, Moise, moti-
vul întregii lor neascultări provocatoare. Dacă ei 
ar fi crezut făgăduința lui Dumnezeu că avea să le 
dea acea țară bună, acea moștenire frumoasă, ei ar 
fi acționat și mers înainte la porunca Lui, fără să 
se teamă de locuitorii războinici ai acelei țări. Dar, 
cedând în fața influenței descurajatoare a necre-
dinței, ei au uitat de atotputernicia și credincioșia 
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Dumnezeului care le făcuse acele făgăduințe, ui-
tându-se doar la slăbiciunea lor și la puterea și nu-
mărul vrăjmașilor lor. Consecința a fost că inimile 
lor au căzut în leșin, au cârtit împotriva lui Moise 
și Aaron, și-au dorit să fi murit în Egipt, au vrut să 
își aleagă o căpetenie și să se întoarcă în Egipt și, 
când Iosua și Caleb au îndemnat adunarea să nu 
se răzvrătească împotriva Domnului, să nu se 
teamă de vrăjmașii lor, ci să meargă înainte sub că-
lăuzirea și ocrotirea lui Iehova, întregul popor i-ar 
fi ucis cu pietre, dacă „slava Domnului nu s-ar fi 
arătat peste cortul întâlnirii, înaintea tuturor co-
piilor lui Israel” (Num. 14:10).  
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EVREI 4 
 

LECȚIA 1 

1) Ce este cuprins în acest capitol? 

În acest capitol, apostolul (1) vorbește despre 
odihna creștinului; (2) dovedește că există o astfel 
de odihnă; (3) vorbește despre puterea Cuvântu-
lui lui Dumnezeu; și apoi (4) ne îndeamnă să fo-
losim privilegiul prețios pe care l-am căpătat prin 
Marele nostru Preot glorios și plin de har. 

2) Ce conține primul verset? 

El prezintă o deducție din ceea ce s-a afirmat în 
capitolul precedent. 

3) Care este această deducție? (v. 1) 

Ea constă dintr-o făgăduință de a intra în odihna 
lui Dumnezeu care ne este dată, astfel că ar trebui 
să profităm de excluderea israeliților necredinci-
oși din odihna Canaanului și să ne temem ca nu 
cumva vreunul dintre noi să nu intre în această 
odihnă. 
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4) În ce constă această odihnă? (v. 1) 

Odihna de care un credincios adevărat se bucură 
pentru că păcatele îi sunt iertate, este împăcat cu 
Dumnezeu și are natura sfințită, trăind în nădejdea 
slavei veșnice. Această odihnă este una viitoare, în 
Rai, unde odihna prezentă imperfectă, de aici, de 
pe pământ, va fi dusă la desăvârșire, astfel că, în 
Cer, ea va fi netulburată și neîmpiedicată. 

5) Cum rezultă din capitolul precedent că o astfel de 
odihnă le este oferită acelora care trăiesc în vremea 
Evangheliei? (v. 3-6) 

Vorbind prin Duhul Sfânt, David a descris țara 
Canaanului ca „odihna lui Dumnezeu”, făcând 
aluzie la Sabat; această țară, făgăduită urmașilor 
lui Avraam ca moștenire veșnică, a fost lăsată ca să 
fie un simbol al unei odihne spirituale pe pământ 
și al unei odihne glorioase în Cer.  

De aceea, la mult timp după ce evreii luaseră în 
posesie țara făgăduită, David i-a îndemnat pe cei 
din generația lui să nu își împietrească inimile ase-
menea părinților lor, ci să ia aminte la glasul lui 
Dumnezeu și să intre în odihnă. 

6) La ce fel de temere se referă apostolul? (v. 1) 
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El nu a făcut aluzie la o groază înrobitoare care să 
fie distrugătoare pentru adevărata ascultare, ci la 
acea temere salutară și atentă produsă prin con-
templarea la acțiunile providenței lui Dumnezeu 
față de evreii necredincioși; o frică izvorând dintr-
o conștientizare a pericolului, care ne va îndemna 
să veghem asupra vieților noastre și asupra vieților 
fraților noștri, folosind orice mijloace pentru a ne 
păzi pe noi înșine și pe alții de a fi aduși sub aceeași 
condamnare care a venit asupra evreilor necredin-
cioși. 

7) Cum întărește apostolul acest îndemn? (v. 2) 

El îl întărește arătând similitudinea circumstanțe-
lor noastre și ale lor. Și nouă ne-a fost propovădu-
ită Evanghelia, așa cum le-a fost vestită și lor, adică 
făgăduința odihnei în țara cea bună, ca un simbol 
al unei odihne ulterioare mai bune; iar făgăduința 
acelei odihne mai bune ne este vestită și nouă.  

Ei au eșuat să intre în acea țară, din cauză că nu au 
crezut făgăduința, iar noi vom eșua să intrăm în 
acea odihnă spirituală și în odihna cerească simbo-
lizată prin țara Canaanului, dacă nu credem. Prin 
urmare, temerea este întemeiată. 

8) Cine intră în odihnă? (v. 3) 
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Cei ce cred intră încă de pe acum în odihna ce le 
este dată pe pământ, și vor intra apoi în acea 
odihnă glorioasă ce rămâne pentru ei în Cer. 

9) Ce urmărește apostolul în argumentația sa din ver-
setele 3-10? 

Scopul lui este să dovedească faptul că există o 
odihnă pentru credincioșii în Evanghelie. 

10) La câte odihne se referă apostolul? (v. 3-10) 

El se referă la trei odihne, cea de Sabat, cea a țării 
făgăduite și cea pentru care primele două consti-
tuiau simboluri arhetipale. 

11) Ce dovedește apostolul inspirat în versetele 3-4? 

El dovedește că odihna la care s-a referit în prima 
parte a versetului 3 nu era odihna zilei a șaptea, 
căci această odihnă începuse de la întemeierea lu-
mii, iar David vorbește în vremea lui (v. 5) despre 
o odihnă în care credincioșii urmau să intre. 

12) Ce este dovedit în versetele 7-10, incluse într-o pa-
ranteză? 

Apostolul inspirat dovedește că țara făgăduinței 
nu era odihna specială avută în vedere de David, 
căci Iosua îi dusese pe evrei cu mult timp în urmă 
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în acea țară, iar dacă David s-ar fi referit la ea, el n-
ar mai fi vorbit ulterior despre o altă zi când să in-
trăm în odihnă. 

13) Care este implicația ce rezultă din aceste dovezi? (v. 9) 

Dacă David nu s-a referit la odihna zilei de Sabat, 
nici la odihna țării făgăduite, rezultă că există o 
odihnă pentru poporul lui Dumnezeu deosebită 
de acestea, chiar dacă simbolizată de ele, o odihnă 
spirituală aici, pe pământ, și o odihnă viitoare de-
săvârșită și glorioasă în Cer. 

14) Care este sensul versetului 10? 

Credinciosul care a intrat prin credință în odihna 
lui, se odihnește de truda sa la fel cum Dumnezeu 
S-a odihnit după ce a încheiat lucrarea Sa de crea-
ție. Încetându-și truda zadarnică de a încerca să 
obțină îndreptățirea și pacea înaintea Suveranului 
său, pe care L-a insultat, prin faptele lui imper-
fecte și păcătoase, cel credincios se liniștește și de-
vine dependent cu bucurie de meritele lui Isus 
Hristos. Prin harul Duhului Sfânt, el este eliberat 
de stăpânirea păcatului, abandonându-și felul de 
viață stricat și rău din trecut. Astfel, el se odih-
nește și trăiește în anticiparea acelei odihne desă-
vârșite și glorioase din Cer, unde va înceta orice 
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păcat, orice ispită, orice trudă și orice întristare. 

15) De ce verset este legat versetul 11? 

El este legat de versetul 6, de care este separat prin 
versetele care intervin între cele două, care sunt 
incluse într-o paranteză. 

16) Care este îndemnul din versetul 11? 

Aici suntem îndemnați să ne grăbim să intrăm în 
acea odihnă despre care apostolul a vorbit. 

17) Cum trebuie să facem acest lucru? Putem să meri-
tăm această odihnă prin faptele noastre? 

În niciun caz, căci aceasta era greșeala gravă a evrei-
lor, care au vrut să își câștige o neprihănire a lor și nu 
s-au supus neprihănirii lui Dumnezeu (Rom. 10:3). 

18) Cum trebuie atunci să ne grăbim noi să intrăm în 
odihnă? (v. 11) 

Noi suntem chemați să folosim sârguincios toate 
mijloacele rânduite de Dumnezeu, precum citirea 
și auzirea Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, me-
ditarea la adevărul divin, rugăciunea fierbinte ce-
rând harul înnoitor și sfințitor, împotrivindu-ne 
ispitelor și atracțiilor păcatului, și, în special, stră-
duindu-ne să facem lucrarea măreață pe care 
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Dumnezeu o cere de la noi, crezând în „Acela, pe 
care L-a trimis El” (Ioan 6:29). „Porunca Lui este 
să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, și să 
ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El” (1 
Ioan 3:23). „Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca 
oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea” 
(Rom. 10:4).  

LECȚIA 2 

1) Cum eșuează oamenii să intre în odihna creștină? (v. 
11) 

La fel cum au eșuat evreii să intre în țara Canaa-
nului, prin necredință. „Oricine crede în El, nu 
este judecat; dar cine nu crede, a și fost judecat, 
pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al 
lui Dumnezeu” (Ioan 3:18). 

2) Prin ce argumente suplimentare își întărește îndem-
nul apostolul? (v. 12, 13) 

Prin argumente extrase din energia și puterea Cu-
vântului divin, ca și din atotștiința lui Dumnezeu, 
Judecătorul nostru. 

3) Cu ce este comparat Cuvântul lui Dumnezeu? (v. 12) 

El este comparat cu o sabie cu două tăișuri. El este 
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ascuțit și pătrunzător, tăietor în efectele lui. El 
cercetează întreaga noastră natură și deosebește 
până și gândurile și intențiile inimilor noastre. 

4) De unde își derivă Cuvântul această eficacitate sur-
prinzătoare? (v. 13) 

El își derivă întreaga eficacitate de la Autorul lui 
atotputernic și omniscient, care vede toate lucru-
rile și cunoaște toate lucrurile, și de privirile căruia 
nimeni și nimic nu se poate ascunde (Ps. 139:7-
12). 

5) De ce a argumentat Pavel atât de mult din Vechiul 
Testament? 

Pentru că el a scris această epistolă în principal 
spre învățătura și zidirea creștinilor evrei, care au 
recunoscut autoritatea divină a Vechiului Testa-
ment și, astfel, puteau simți forța oricărui argu-
ment extras din aceste scrieri inspirate. 

6) Ce îndatorire ne este prezentată în versetul 14? 

Să rămânem tari în mărturisirea noastră. 

7) În ce constă acea mărturisire? (v. 14) 

Mărturisirea noastră este că Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, este Mântuitorul păcătoșilor, Marele 
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nostru Preot, care S-a dat pe Sine ca jertfă pentru 
păcat, și care trăiește în veci ca să mijlocească îna-
intea scaunului de Domnie al lui Dumnezeu pen-
tru cei care cred. 

8) Care era obiectivul primordial al acestei epistole? 

Marele obiectiv era să îi încurajeze pe creștinii evrei 
să rămână statornici în această mărturisire, să nu se 
lase influențați nicidecum de învățăturile celor care 
doreau să corupă simplitatea credinței lor în Hris-
tos prin a-i face să depindă, cel puțin în parte, de o 
îndreptățire obținută prin circumcizie și prin păzi-
rea Legii lui Moise; și să nu cedeze în fața fricii de 
persecuție, în orice formă i-ar asalta sau în orice te-
rori ar putea să se manifeste împotriva lor. 

9) Către cine trebuiau ei să își îndrepte privirile ca să 
primească protecție și ajutor? (v. 14, 15) 

Ei aveau un Mare Preot care, așa cum, în ziua is-
pășirii, marele preot de pe pământ trecea prin 
perdea, intrând în locul preasfânt ca să facă tămâ-
ierea, tot așa și El a trecut prin ceruri, intrând în 
prezența lui Dumnezeu ca să mijlocească acolo 
pentru ei, înaintea scaunului Lui de domnie; Isus, 
Fiul lui Dumnezeu, care era mult superior lui Mo-
ise, legiuitorul lor faimos, și mult superior marelui 
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lor preot când acesta purta robele strălucitoare și rân-
duite pentru slujba sa. Către El trebuiau ei să se în-
drepte ca să ceară și să primească protecție și ajutor. 

10) Ce încurajare suplimentară prezintă apostolul in-
spirat? (v. 15) 

În plus față de considerația extrasă din demnitatea 
infinită a Marelui nostru Preot, care L-a făcut atât 
de vrednic de loialitatea și ascultarea lor statornică, 
el prezintă ideea extrasă din compasiunea Lui 
blândă față de poporul Său. El „are milă de slăbi-
ciunile noastre”. „În toate lucrurile, [El] a fost ispi-
tit ca și noi, dar fără păcat”. De aceea, prin propria 
experiență, El știe ce este ispita și, de aceea, este în-
clinat să vină în ajutorul poporului Său, fiind mo-
tivat și de dragostea Lui infinită. 

11) Ce privilegiu extrage apostolul din slujirea lui 
Hristos de Mare Preot? (v. 16) 

El vorbește despre privilegiul apropierii noastre 
de tronul de har. 

12) În ce manieră suntem chemați să ne apropiem de 
tronul de har? (v. 16) 

Apostolul ne îndeamnă să ne apropiem cu îndrăz-
neală. 



EVREI 4 65 

13) La ce se referă prin acest termen? (v. 16) 

El nu vrea să spună că ar trebui să abandonăm re-
verența, căci trebuie să nu uităm că pe acest tron 
de har stă așezat Dumnezeul infinit de măreț, în-
gerii înșiși plecându-se înaintea Lui. 

14) Atunci care este sensul? (v. 16) 

Prin termenul „îndrăzneală”, apostolul de referă 
la libertatea de exprimare în rugăciune și la încre-
dere, așa cum copiii se încred în blândețea părin-
ților lor când vin înaintea acestora cu cererile lor. 

15) Ce anume trebuie să cerem noi la tronul de har? (v. 
16) 

Trebuie să cerem îndurare spre iertarea păcatelor 
noastre, cerând în același timp har înnoitor și sfin-
țitor, ca să fim ajutați la vreme de nevoi. 

16) Când suntem în astfel de momente? (v. 16) 

În viețile bieților păcătoși, cum noi toți suntem, 
tot timpul ne aflăm în nevoi, astfel că este potrivit 
să mergem constant, zi de zi, la tronul de har. 

17) Dar nu există și momente speciale de acest fel? (v. 16) 

Desigur, ca perioadele când suntem bolnavi; când 
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îi pierdem pe cei dragi; când trecem prin sufe-
rință, prin dezamăgiri și pierderi; când suntem is-
pitiți; când trecem prin întuneric interior sau 
când păcatul ne copleșește; când facem pași îna-
poi sau ne abatem de la calea credinței; când sun-
tem ocărâți sau persecutați pentru Numele lui 
Hristos; și în ceasul morții. Toate acestea sunt pe-
rioade speciale de nevoi, când avem motive înte-
meiate să venim foarte des la tronul de har, implo-
rând fierbinte ajutor de la Marele nostru Preot, 
care este plin de compasiune. 

18) Se bucuraseră credincioșii în perioada mozaică de o 
astfel de libertate de acces și încredere la tronul lui 
Dumnezeu? (v. 16) 

Nu, căci ei erau în robie față de elemente lumii și în 
starea de robi, chiar dacă erau copii. Prin contrast, 
cei credincioși din dispensația actuală se bucură de 
înfierea lor, de starea unui moștenitor ajuns la ma-
turitate, care a primit moștenirea în mâinile sale. 

19) Cui îi datorăm superioritatea mare a stării noas-
tre? (v. 14-16) 

O datorăm Domnului Isus Hristos, Marele nostru 
Preot, care a trăit, a murit și a înviat, El trăind în 
veci ca să mijlocească pentru noi. A Lui să fie slava! 



67 

EVREI 5  
 

LECȚIA 1 

1) Ce este cuprins în acest capitol? 

Acest capitol tratează preoția înaltă a lui Hristos și le 
dă o mustrare creștinilor evrei pentru progresul mic 
pe care l-au făcut în cunoașterea lui Dumnezeu. 

2) În ce consta slujba de mare preot în cadrul Legii mo-
zaice? (v. 1) 

Marele preot era rânduit spre beneficiul oameni-
lor, în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să 
aducă daruri și jertfe pentru păcate. 

3) De ce erau aduse acele daruri? (v. 1) 

Ele erau expresia dependenței de Dumnezeu și a 
recunoștinței pentru roadele pământului pe care 
le-am primit de la El. 

4) De ce erau aduse jertfe? (v. 1) 

Jertfele erau aduse ca o expresie a recunoașterii păca-
telor noastre și a faptului că pedeapsa era meritată, 
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și spre expiația1 acelor păcate. 

5) Ar putea sângele animalelor să facă o ispășire reală 
pentru păcat? (v. 1) 

În niciun caz, căci jertfele erau doar arhetipuri ale 
măreței ispășiri făcute de Fiul lui Dumnezeu. 

6) Era permis ca poporul evreu să își aducă darurile și 
jertfele în perioada mozaică fără intervenția pre-
oților? (v. 1) 

Nu, ci li se cerea să le aducă la Templu, pentru ca 
preoții să le ducă înaintea lui Dumnezeu. 

7) Ce anume se cerea de la marele preot? (v. 2) 

El trebuia să aibă compasiune pentru conaționalii 
lui neștiutori și greșiți. 

8) Cum învăța el să aibă o astfel de compasiune? (v. 2) 

El o învăța luând în considerare propriile eșecuri 
și neputințe. Având aceeași natură depravată ca 
și ceilalți, marele preot era și el expus greșelii și 
păcatului, fiind învățat astfel prin experiență 
personală cum să manifeste compasiune față de 

 
1 expiația – plata pedepsei pentru păcat. În teologia creștină, ispășirea 
are două componente, expiația și propițierea, aceasta din urmă con-
stând în îndepărtarea mâniei lui Dumnezeu cauzată de păcat. – n.ed. 
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ceilalți. 

9) Pentru cine aducea marele preot jertfele? (v. 3) 

El aducea jertfe pentru propriile păcate, apoi 
pentru păcatele poporului (Lev. 16:11). 

10) Cine dintre evrei avea dreptul să facă slujba de 
mare preot? (v. 4) 

Era cu totul nepermis ca vreun om să își asume 
această slujbă dacă nu era chemat la ea de Dum-
nezeu însuși, care a instituit slujba și care a stabilit 
cine trebuia să o facă. 

11) Cui i s-a dat această slujbă înaltă prin rânduială 
divină? (v. 4) 

Ea a fost dată lui Aaron și succesorilor lui. 

12) Și-a asumat omul Hristos această slujire fără să fi 
fost chemat? (v. 5) 

El a fost rânduit de Dumnezeu la această slujbă 
înaltă și glorioasă, care I-a spus: „Tu ești Fiul Meu, 
astăzi Te-am născut”. 

13) După ce rânduială a fost făcut Hristos Mare Preot? 
(v. 6) 

El a fost Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec. 
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14) Cât timp își păstra slujba marele preot dintre evrei? 
(v. 6) 

El rămânea în slujbă pe tot parcursul vieții. 

15) Dar Hristos cât timp rămâne în slujba Lui de 
Mare Preot? (v. 6) 

El rămâne veșnic Marele Preot, căci El a înviat ca 
să Își reia slujba în Cer. 

16) Ce spune apostolul că a făcut Marele nostru Preot 
în zilele vieții Sale pământești? (v. 7) 

El a adus „rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu 
lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la 
moarte”. 

17) S-a temut El de moarte? (v. 7) 

În forma ei obișnuită, moartea nu putea să Îl alar-
meze cu nimic în mintea Lui. Pe când El mergea 
către Calvar ca să fie răstignit, Hristos le-a spus fe-
meilor care Îl plângeau și Îl boceau: „Fiice ale Ie-
rusalimului, nu Mă plângeți pe Mine; ci plângeți-
vă pe voi înșivă și pe copiii voștri”; iar când solda-
ții romani Îl răstigneau, El a spus: „Tată, iartă-i, 
căci [ei] nu știu ce fac!” (Luca 23:28, 34). 

18) Atunci de ce S-a rugat Mântuitorul cu astfel de 
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strigăte și lacrimi? (v. 7) 

Suferințele și moartea Lui erau unele pe care nicio 
ființă muritoare nu le-a îndurat vreodată. El a stat 
în locul păcătoșilor, a purtat pedeapsa lor, a îndu-
rat blestemul Legii pe care ei au încălcat-o și a îm-
plinit dreptatea divină până la cel mai mic amă-
nunt. 

El a avut o imagine imposibil de descris a naturii 
groaznice a păcatului și a simțit în sufletul Său un 
zbucium atât de mare, încât nicio minte muri-
toare nu o poate cuprinde. În agonia Lui din Gră-
dina Ghetsimani, El Și-a revărsat sufletul înaintea 
lui Dumnezeu, vărsând stropi mari de sânge, și le-
a spus ucenicilor Lui: „Sufletul Meu este cuprins 
de o întristare de moarte” (Matei 26:37-42). 

LECȚIA 2 

1) S-a rugat Mântuitorul nostru să fie scăpat de 
moarte? (v. 7) 

Rugăciunea Lui a fost condițională, indicând 
aversiunea naturală a naturii omenești față de su-
ferință și povara foarte mare a suferinței pe care a 
trebuit să o îndure. Rugăciunea Lui a fost aceasta: 
„Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine 
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paharul acesta! Totuși, nu cum voiesc Eu, ci cum 
voiești Tu”. Și apoi: „Tată, dacă nu se poate să se 
îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, 
facă-se voia Ta!” (Matei 26:39, 42). 

2) A fost ascultat Mântuitorul? (v. 7) 

Da, El a fost ascultat. Paharul nu a fost îndepărtat 
de la El, ci El l-a băut complet, a murit de o moarte 
blestemată și a suferit agonii de nedescris în sufle-
tul Lui. Dar El a fost susținut în suferință, căci un 
înger I s-a înfățișat din Cer, întărindu-L (Luca 
22:43), așa că El a fost calm și a trecut triumfător 
prin zbuciumul și suferințele Sale. Astfel, El a fost 
„izbăvit de la moarte”. 

3) A fost Mântuitorul scutit de moarte ca urmare a 
demnității Sale infinite, pentru că era Fiul lui 
Dumnezeu, și ca urmare a dragostei pe care Tatăl 
o avea față de El? 

Nu, El nu a fost scutit, ci a trebuit să sufere tot 
ceea ce dreptatea [lui Dumnezeu] cerea de la El 
spre ispășirea păcatului și, prin suferință, El a în-
vățat să asculte. El a fost dintotdeauna lipsit de pă-
cat și perfect de sfânt, și totuși fiecare pas înainte 
făcut în lucrarea Sa de suferință L-a pregătit pen-
tru ce avea să urmeze și a crescut în supunere și 
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ascultare de Dumnezeu. 

4) Care a fost consecința tuturor acestor lucruri? (v. 9) 

El a fost desăvârșit ca Mare Preot, devenind Au-
torul mântuirii veșnice pentru toți cei ce ascultă 
de El, fiind potrivit să ocupe locul la dreapta lui 
Dumnezeu, acolo unde, în Locul Preasfânt, în ce-
rurile cerurilor, mijlocește pentru ei. 

5) Ce urmează de aici? (v. 10) 

Când Răscumpărătorul a fost astfel desăvârșit și 
onorat, El a fost chemat, numit și onorat de Dum-
nezeu ca „Mare Preot după rânduiala lui Melhi-
sedec”. 

6) Trece apostolul imediat la discuția despre Melhi-
sedec? (v. 11, 12) 

Nu, ci el transmite mai întâi o mustrare către evrei, 
pentru că înaintaseră foarte puțin în cunoașterea 
lucrurilor divine și, ca să îi pregătească pentru ce 
avea să spună despre această persoană deosebită, ar-
hetip al Răscumpărătorului, el interpune în discu-
ția sa câteva remarci legate de pericolul apostaziei, 
îndemnându-i pe cititorii lui să crească în sârguința 
de a se asigura de mântuirea lor. 
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7) Ce sens are expresia „lucruri grele de tâlcuit” din ver-
setul 11? 

Ea nu are sensul că îi era dificil să scrie despre lu-
crurile respective, ci că, având în vedere priceperea 
firavă a evreilor și puțina lor familiarizare cu ade-
vărul inspirat, le-ar fi fost greu să înțeleagă com-
plet discuția lui cerească. 

8) Ce progres în cunoaștere ar fi trebuit să facă acei 
evrei? (v. 12) 

Ei ar fi trebuit să fi profitat atât de mult de opor-
tunitățile de a se familiariza cu adevărurile divine, 
încât să se califice să îi învețe ei pe alții. 

9) Care era situația lor reală? (v. 12) 

Ei erau departe de a-i putea învăța pe alții, căci 
aveau ei înșiși nevoie să fie învățați din nou pri-
mele principii sau elemente fundamentale ale cu-
vintelor lui Dumnezeu. 

10) Cu cine îi compară Pavel? (v. 12, 13) 

El îi compară cu pruncii. Așa cum pruncii sunt 
hrăniți cu lapte, neputând să fie hrăniți cu carne, 
tot așa și pruncii în cunoașterea lui Dumnezeu 
trebuie hrăniți cu laptele Cuvântului, cu primele 
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și cele mai simple dintre principiile lui; ei sunt ne-
îndemânatici în învățătura despre neprihănire, 
necunoscând bine Evanghelia binecuvântată, care 
revelează acea neprihănire glorioasă prin care pă-
cătoșii sunt îndreptățiți fără plată. 

11) Pentru cine este hrana tare? (v. 14) 

Ea este pentru oamenii maturi, ale căror simțuri 
de vedere, auzire și gust au fost folosite pe obiec-
tele lor potrivite, putând astfel să deosebească bi-
nele de rău. 

12) La cine se face referire aici? (v. 14) 

Apostolul face referire la creștinii bine învățați 
care, prin studiul sârguincios și prin folosirea 
atentă a oportunităților de învățare, au devenit 
obișnuiți cu tainele adevărului divin și pot să își 
găsească plăcerea și să fie zidiți de cuvântările care 
tratează doctrinele sublime ale Evangheliei. 

13) A fost starea spirituală a acestor evrei una neobiș-
nuită? 

Foarte mulți creștini care se bucură de cele mai 
bune oportunități de a se familiariza cu toate ade-
vărurile mărețe ale credinței, rămân, din nefericire, 
prunci și nu trec niciodată dincolo de primele ei 
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principii.  

14) Cum are loc acest lucru? 

Cauza este indolența. Se poate ca astfel de per-
soane să audă multe predici și să participe la multe 
întâlniri pe teme de credință, dar ei nu citesc și nu 
meditează suficient. Cuvântul pe care ei îl aud 
trece prin mințile lor ca apa, fără a lăsa o amprentă 
potrivită, nerămânând acolo prin meditare. 

15) Cum trebuie privită o astfel de purtare? 

Ea trebuie văzută ca inconsecventă, o expresie a 
lipsei de recunoștință, fiind dăunătoare și aducă-
toare de ocară la adresa credinței. 

16) Cum trebuie evitată o astfel de ocară? 

Pentru a evita o astfel de situație, trebuie să ne cu-
noaștem bine responsabilitatea, să știm care sunt 
avantajele pe care le putem avea de pe urma crește-
rii în cunoașterea spirituală, a creșterii în auzirea 
atentă a Cuvântului predicat, în citirea sârguinci-
oasă a Sfintei Scripturi și a altor cărți religioase, și să 
dedicăm timpul cuvenit acestor îndatoriri, potrivit 
circumstanțelor în care ne aflăm, însoțindu-le cu 
rugăciune fierbinte, cerând învățătura și ilumina-
rea de la Duhul binecuvântat al lui Dumnezeu.  
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EVREI 6  
 

LECȚIA 1 

1) Ce este cuprins în acest capitol? 

Apostolul inspirat (1) îi îndeamnă pe evrei să 
crească în cunoașterea lucrurilor divine; (2) le arată 
pericolul apostaziei; (3) își exprimă o opinie favo-
rabilă despre ei; (4) îi îndeamnă la sârguință; și (5) 
îi animă, vorbindu-le despre valoarea și caracterul 
neschimbător al făgăduințelor lui Dumnezeu. 

2) Ce anume spune apostolul în primul verset? 

El nu își propune să discute despre principiile cre-
dinței creștine, ci să îi îndemne pe credincioșii 
evrei să crească în cunoașterea doctrinelor ei sub-
lime, către desăvârșire. 

3) Ce sens are expresia „adevărurile începătoare ale lui 
Hristos”? 

Aceste adevăruri sunt specificate în versetele 1 și 2. 

4) Cu ce sunt comparate aceste adevăruri în versetul 1? 
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Ele sunt comparate cu o temelie, căci ele consti-
tuie temelia credinței noastre sfinte, doctrinele ei 
fundamentale. 

5) Dar oare aceste adevăruri nu sunt foarte importante? 
(v. 1) 

Desigur, ele sunt de cea mai mare importanță. 

6) Atunci ce înseamnă să „lăsăm” aceste doctrine? (v. 1) 

Apostolul inspirat nu a vrut să spună că acei cre-
dincioși evrei ar fi trebuit să neglijeze sau să uite 
de aceste învățături, căci el însuși i-a îndemnat să 
mediteze frecvent asupra lor, așa încât să le păs-
treze ferm înrădăcinate în memoria lor și să se fa-
miliarizeze cu ele. El a dorit ca acei credincioși să 
nu rămână mulțumiți cu acea măsură a cunoaște-
rii religioase și să rămână în starea de pruncie. El a 
dorit ca ei să țintească mai sus în cunoașterea lui 
Dumnezeu și să caute să ajungă la statura acelora 
care, fiind maturi, ajung în stare să fie hrăniți cu 
hrana tare a Cuvântului. 

7) Ce sens avea această exprimare în ceea ce îl privea 
chiar pe apostol? (v. 1) 

Sensul era că el însuși îi învățase aceste doctrine fun-
damentale ale credinței, așa că nu dorea să insiste 
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asupra lor în această epistolă, ci să trateze doctrinele 
mai înalte și mai tainice ale Evangheliei. 

6) Ce sens are expresia „faptele moarte”? (v. 1) 

Sensul este acela al faptelor oamenilor care sunt 
morți spiritual, fapte lipsite de principiul vital al 
credinței și dragostei, astfel că ele merită moartea. 

9) La ce se referă expresia „învățătura despre botezuri”? 
(v. 2) 

Apostolul se referă la botezul cu apă și la botezul 
cu Duhul Sfânt (Matei 3:11); expresia se mai 
poate referi și la diferitele rânduieli din perioada 
Legii, rânduieli care impuneau curăția din partea 
celor care veneau să se închine înaintea lui Dum-
nezeu. 

10) Ce a dorit să spună apostolul prin expresia „punerea 
mâinilor”? (v. 2) 

În acea perioadă, darurile Duhului Sfânt erau 
date prin punerea mâinilor apostolilor (F.A. 
8:17), iar slujitorii Evangheliei erau ordinați prin 
punerea mâinilor. Este posibil ca el să se mai fi re-
ferit și la punerea mâinilor celor care veneau la în-
chinare în Vechiul Testament, când își puneau 
mâinile pe capul animalului de jertfă, care era 



80 EVREI. UN COMENTARIU CATEHETIC | JANEWAY 

adus pe altar la Templu, ca jertfă pentru păcat. 

11) Care sunt, așadar, „adevărurile începătoare” [sau 
principiile de bază] ale creștinismului? (v. 1, 2) 

Acestea constau din pocăința de faptele moarte, cre-
dința față de Dumnezeu, botezul, învierea din morți 
și judecata veșnică. Aceste adevăruri, alături de im-
plicațiile lor, constituie doctrinele fundamentale pe 
care orice creștin trebuie să le cunoască. 

12) Ce se spune în versetul 3? 

Apostolul afirmă că, prin permisiunea divină, el 
avea să își ducă la bun sfârșit obiectivul de a-i în-
drepta pe creștinii evrei către un nivel mai înalt al 
cunoașterii lui Dumnezeu, explicându-le doctri-
nele sublime și mai înălțătoare ale Evangheliei, 
precum: preoția lui Isus Hristos; ilustrarea preo-
ției Lui prin aceea a lui Melhisedec; natura și efi-
cacitatea jertfei Lui; sanctuarul ceresc în care El 
slujește; legământul mai bun al cărui Mijlocitor și 
Garant este Hristos; abrogarea legământului cel 
vechi cu Biserica, prin introducerea acestui legă-
mânt nou, care este mai bun. 

13) Ce conțin versetele 4-6? 

Aceste versete descriu caracterul apostaților și 
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sfârșitul lor trist și ticălos. 

14) Cum poate fi explicată această descriere? (v. 4, 5) 

Persoanele despre care apostolul vorbește au fost 
cândva iluminate așa încât să înțeleagă adevărul 
divin într-o anumită măsură; ei au gustat darul ce-
resc, adică pe Duhul Sfânt, care este chemat darul 
lui Dumnezeu (Luca 11:13), și au fost făcuți păr-
tași Duhului Sfânt într-o măsură extraordinară, 
fiind înzestrați cu darul vorbirii în limbi și al pro-
rociei, sau cu puterea de a face minuni. Ei au gus-
tat din Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, au ex-
perimentat puritatea și puterea lui și, ca oamenii 
ilustrați prin sămânța care a căzut într-un pământ 
stâncos, ei au primit Evanghelia cu bucurie și s-au 
înveselit la lumina ei pentru o vreme, gustând din 
puterile lumii care vine și bucurându-se de prive-
liști ale realităților deosebite ale lumii viitoare și ale 
gravității îngrozitoare a judecății finale, profund 
impresionați în mințile lor. Totuși, deși au experi-
mentat astfel de lucruri, ei s-au îndepărtat de calea 
credinței, căzând intenționat în apostazie, renun-
țând la adevăr și la mărturisirea lui, contrar între-
gii lumini și a convingerilor anterioare despre 
acest adevăr, devenind vrăjmașii lui fățiși și înver-
șunați. 
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15) Ce este afirmat despre apostați? (v. 4-6) 

Apostolul afirmă că este imposibil ca astfel de oa-
meni să fie restaurați din apostazia lor și aduși îna-
poi, prin pocăință și credință, la îndatorirea pe 
care au abandonat-o. 

16) Ce influență ar trebui să aibă condamnarea lor în-
fricoșătoare asupra minților noastre? 

Aceasta ar trebui să stârnească în noi o gelozie 
sfântă spre binele nostru și să ne determine să ne 
cercetăm inimile, ca să putem ști dacă am fost cu 
adevărat iluminați și regenerați de harul divin. 
Soarta acestor oameni ar trebui să ne determine să 
ne păzim cu cea mai mare grijă de pericolul apos-
taziei, tremurând chiar și la gândul acesteia. 

LECȚIA 2 

1) Ceea ce Pavel spune li se aplică celor care manifestă 
un declin în credință sau o alunecare de la ea? 

Nu, căci astfel de credincioși au fost restaurați din 
căderile lor, și este datoria noastră să încercăm să 
îl restaurăm pe fratele care rătăcește (Iacov 5:20). 

2) Atunci li se aplică tuturor apostaților? 
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În sens strict, nu, căci Petru s-a lepădat de Domnul 
și Stăpânul lui, chiar cu jurăminte și blesteme, și to-
tuși el a fost adus înapoi la pocăință, fiind iertat și 
onorat de Răscumpărătorul lui, care l-a trimis, ală-
turi de tovarășii lui apostoli, să propovăduiască 
Evanghelia și să instaureze Împărăția Lui în lume. 

3) Atunci de ce nu se poate ca și ceilalți apostați să fie 
restaurați? (v. 6) 

Pentru că ei L-au insultat pe Domnul, făcând 
aceasta în cea mai ticăloasă manieră și contrar pre-
tențiilor lor anterioare, pe care le-au cunoscut 
foarte bine; ei L-au răstignit din nou pentru ei pe 
Fiul lui Dumnezeu, dându-L să fie batjocorit îna-
intea tuturor; ei au blasfemiat Numele Lui bine-
cuvântat, au aplaudat răstignirea Lui și pe cei ce 
L-au ucis. Astfel, ei au păcătuit împotriva Duhu-
lui Sfânt, comițând un păcat care nu va fi iertat 
niciodată. 

4) În ce fel este ilustrat acest subiect? (v. 7, 8) 

El este ilustrat prin modalitatea în care un om își 
tratează ogorul. Ceea ce este productiv când este 
cultivat și udat de ploaia cerească, este privit de el 
ca binecuvântat de Dumnezeu și continuă să îl cul-
tive. Dar ceea ce rămâne infertil, în ciuda tuturor 
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influențelor cerului și ale străduinței omului, el îl 
privește ca lipsit de valoare și îl abandonează așa 
încât să fie ars de secetă și de arșița soarelui. Astfel, 
Dumnezeu îi tratează diferit pe credincioșii ascul-
tători de felul în care îi tratează pe apostații încă-
pățânați, care își astupă ochii înaintea adevărului, 
batjocoresc toate convingerile anterioare și își de-
zonorează într-un fel rușinos Domnul și Stăpânul 
binecuvântat. 

5) De ce a scris apostolul în felul acesta când s-a adresat 
creștinilor evrei? (v. 9) 

El nu li s-a adresat astfel pentru că ar fi avut vreo 
opinie nefavorabilă despre ei, căci se exprimă 
chiar contrar. El vorbește astfel ca să îi avertizeze, 
să îi trezească așa încât să nutrească în ei o frică să-
nătoasă de pericolul apostaziei și să capete din par-
tea lor o atenție mai bună către lucrurile intere-
sante conținute în epistola lui, îndemnându-i să 
persevereze fără să le fie frică de persecuție sau de 
ocara lumii, rămânând în credința și mărturisirea 
Evangheliei lui Hristos. 

6) Ce laudă aduce apostolul la adresa lor în versetul 10? 

El laudă slujirea lor și bunătatea pe care au arătat-o 
față de sfinți, care, în circumstanțele lor periculoase, 
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nu putea fi motivată decât de dragoste și făcută doar 
prin răbdarea în facerea de bine. Având în vedere 
această trudă creștină, el îi asigură că Dumnezeu 
nu a uitat-o, și că în mod sigur o va răsplăti ca și 
cum ar fi fost făcută față de El. 

7) Ce îndemn rezultă de aici? (v. 11) 

Apostolul își exprimă dorința ca fiecare dintre 
acești frați creștini evrei să dovedească aceeași sâr-
guință în această trudă a dragostei, până ce a ajuns 
la deplina măsură a nădejdii și a intrat în odihna 
veșnică. 

8) La ce sunt îndemnați credincioșii în versetul 12? 

Apostolul îi avertizează să nu lenevească și îi în-
demnă să îi imite pe cei care, prin credință și răb-
dare, moștenesc acum făgăduințele, după ce au in-
trat în bucuria binecuvântărilor conținute în ele. 

9) Ce motivație deosebită aduce apostolul? (v. 13-14) 

El își extrage motivația din caracterul neschimbă-
tor al făgăduințelor. 

10) Ce anume întărește stabilitatea și nestrămutarea 
făgăduințelor? (v. 17, 18) 

Cuvântul și jurământul Dumnezeului adevărat și 
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credincios. 

11) Când Și-a confirmat Dumnezeu făgăduințele 
printr-un jurământ? (v. 13) 

Când Avraam a manifestat tăria credinței sale, 
aducându-l ca jertfă pe Isaac, singurul lui fiu, la 
porunca lui Dumnezeu (vezi Gen. 22:15-18). 

12) A fost necesar jurământul lui Dumnezeu ca să dea 
siguranță făgăduințelor Lui? 

În niciun caz, căci este imposibil ca Dumnezeu să 
Își încalce făgăduințele. 

13) Atunci de ce a venit El cu un jurământ? 

El a jurat pentru că a avut în vedere neputințele oa-
menilor, scopul fiind întărirea credinței noastre. 

14) Pe cine S-a jurat El? (v. 13) 

El S-a jurat pe Sine, pentru că nu era nimeni egal 
sau mai mare ca El însuși. 

15) Cum ar trebui să înțelegem noi acest jurământ? 

Ar trebui să ne gândim la el cu reverență, adorare 
și recunoștință admirativă, fiind un gest de sme-
rire uimitoare și infinită din partea Lui. 
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16) Ce putem învăța din acest lucru? (v. 16) 

De aici putem învăța că, în anumite circumstanțe, 
este un lucru legitim să apelăm la Dumnezeu 
printr-un jurământ, spre confirmarea faptelor și 
spre încheierea disputelor dintre oameni. 

17) Ce scop a avut Dumnezeu prin această smerire de 
Sine? (v. 17, 18) 

El a dorit confirmarea credinței poporului Său și, 
asigurându-l de nestrămutarea planului Său, să îi 
insufle o mângâiere puternică. 

18) La ce pot nădăjdui cei credincioși? (v. 18, 19) 

Ei pot nădăjdui că vor primi aici, pe pământ, toate 
binecuvântările ce le sunt necesare, iar în Cer, fe-
ricirea și slava. 

19) În ce fel este descrisă această nădejde? (v. 18) 

Ea este descrisă ca un refugiu, și așa și este – refugiu 
la care creștinii pot apela, unde sunt în siguranță și 
ocrotiți în orice vreme de încercare și pericol. 

20) Cu ce este comparată această nădejde în versetul 19? 

Ea este comparată cu o ancoră puternică și neclin-
tită, care, fiind ferm înfiptă în albia unui râu sau pe 
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fundul mării, susține corabia protejând-o în ciuda 
tuturor loviturilor valurilor și a furtunilor. 

21) Unde este aruncată această ancoră? (v. 19) 

Ea pătrunde dincolo de perdeaua Templului, 
chiar în Cer, căci nădejdea creștinului se înalță 
mai sus de toate lucrurile pământești și se alipește 
de cele nevăzute și veșnice. 

22) Cine este marele obiect al nădejdii? (v. 20) 

Domnul Isus Hristos, Mântuitorul în veci bine-
cuvântat al lumii. 

23) Unde a mers El? (v. 20) 

El a trecut prin perdea, simbolul lumii acesteia, și 
a intrat în Cerurile cele mai înalte. 

24) În ce postură a intrat El în Cer? (v. 20) 

El a mers acolo ca înaintemergător al nostru, ca 
să ia în posesie Cerul pentru noi, și a intrat ca glo-
riosul nostru Mare Preot, după rânduiala lui 
Melhisedec, mijlocind acolo pentru noi înaintea 
scaunului îndurării și asigurându-ne de toate bi-
necuvântările procurate prin sângele Lui. 
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EVREI 7  
 

LECȚIA 1 

1) Ce este conținut în acest capitol? 

În acest capitol, apostolul arată (1) în ce privință 
a fost Melhisedec un arhetip al lui Hristos; (2) su-
perioritatea preoției lui Hristos față de preoția Le-
gii; (3) dovedește abrogarea Legii și a preoției levi-
tice; și (4) subliniază abilitatea lui Hristos de a 
mântui. 

2) Cine a fost Melhisedec? (v. 1) 

Melhisedec a fost regele Salemului și preot al 
Dumnezeului Cel Preaînalt. 

3) Cui i-a ieșit el în întâmpinare? (v. 1) 

Lui Avraam, pe când acesta se întorcea de la mă-
celărirea regilor Canaanului. 

4) Ce a făcut el când l-a întâlnit pe Avraam? (v. 1) 

Melhisedec l-a binecuvântat pe Avraam ca unul 
care avea autoritatea să facă acest lucru, fiind un 
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preot a cărui slujbă Avraam a recunoscut-o. 

5) Cum a recunoscut Avraam slujba lui Melhisedec? (v. 
2, 4) 

Dându-i lui Melhisedec zeciuială din toată prada 
de război după înfrângerea acelor regi. 

6) Ce interpretare îi dă apostolul inspirat numelui și lo-
cului de unde venea Melhisedec? (v. 2) 

În primul rând, el vorbește despre Melhisedec ca 
fiind „împărat al neprihănirii”, și în al doilea rând, 
ca „împărat al păcii”.  

7) Era Melhisedec cu adevărat fără tată și fără mamă? 
(v. 3) 

Apostolul nu vrea să spună acest lucru, ci doar că 
nu s-a găsit nicio informație despre părinții lui 
Melhisedec. El apare în istoria răscumpărării fără 
să îi fie menționați părinții, adică fără a i se descrie 
genealogia. 

8) De ce? (v. 3) 

Acest lucru a fost rânduit astfel de Dumnezeu. 
Moise a fost călăuzit prin inspirație divină să nu 
spună mai mult despre acest personaj extraordi-
nar, pentru ca el să fie portretizat mai mult ca un 
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arhetip al lui Hristos, Marele Preot care avea să 
vină. 

9) Era Melhisedec fără „început al zilelor” și fără 
„sfârșit al vieții”? (v. 3) 

Nu, ci el s-a născut și a murit ca orice om, doar că 
în istoria răscumpărării nu ne este lăsată nicio in-
formație despre nașterea sau moartea lui, din mo-
tivul menționat mai devreme. 

10) Oare Melhisedec era Sem, fiul lui Noe? 

Nu, căci noi știm cine au fost părinții lui Sem. 

11) Era el însuși Fiul lui Dumnezeu, în formă umană? 
(v. 3) 

Nu, căci ni se spune că Melhisedec a fost „asemă-
nat” cu Fiul lui Dumnezeu, fiind un arhetip al 
Lui. 

12) Ce dovadă a măreției lui notează apostolul inspirat 
în versetele 4 și 6? 

Avraam, care era un preot și căruia Dumnezeu îi 
făcuse făgăduințe mari și glorioase, a recunoscut 
superioritatea lui Melhisedec dându-i zeciuială 
din prada de război și primind de la el o binecu-
vântare dată cu autoritate. 
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13) Cine este cel mai mare, cel care dă, sau cel care pri-
mește binecuvântarea? (v. 7) 

Cineva inferior poate invoca o binecuvântare asu-
pra superiorului lui, dar când o persoană dă o bi-
necuvântare având autoritate în acest sens, în acel 
act, el este mai mare decât persoana asupra căreia 
dă binecuvântarea. 

14) Cine era autorizat, conform Legii levitice, să pri-
mească zeciuieli de la frații lui? (v. 5) 

Preoții, fiii lui Levi. 

15) Ce implicație rezultă din faptul că Avraam i-a dat 
zeciuială lui Melhisedec? (v. 6-10) 

Apostolul spune că Levi și toți fiii lui preoți i-au 
dat zeciuieli lui Melhisedec, în Avraam, căci încă 
nu se născuseră în acel moment. 

16) Ce înțeles are termenul „desăvârșire” din versetul 11? 

El se referă la acea desăvârșire pentru care preotul 
era rânduit de Dumnezeu. 

17) În ce consta ea? (v. 11) 

Ea consta în expiația completă a păcatului, în ier-
tarea păcatului, împăcarea cu Dumnezeu, pacea 
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conștiinței, nădejdea vieții veșnice și acea închi-
nare duhovnicească și acceptabilă, acea libertate 
de fii și încredere în apropierea de Dumnezeu în 
rugăciune, de care noi ne bucurăm prin Hristos în 
dispensația creștină. 

18) Putea preoția levitică să aducă desăvârșirea? (v. 11, 
19) 

Nu. 

19) Ce anume dovedește neputința preoției levitice și a 
Legii care o instituise? (v. 11) 

Sensul pe care Dumnezeu l-a dat, prin David, a 
fost că un alt preot, după rânduiala lui Melhi-
sedec, nu după cea a lui Aaron, avea să se ridice; 
dacă desăvârșirea ar fi fost posibilă prin preoția le-
vitică, n-ar mai fi fost nevoie de un alt preot, după 
o altă rânduială. 

LECȚIA 2 

1) Ce rezultă din schimbarea preoției? (v. 12) 

Odată cu schimbarea preoției intervine și o schim-
bare a legii care a instituit și a reglementat preoția. 

2) Ce dovezi sunt prezentate despre schimbarea preoției 
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și a Legii? (v. 13-16) 

Apostolul prezintă două dovezi: (1) faptul bine-
cunoscut că Marele nostru Preot a venit din se-
minția lui Iuda, care, potrivit Legii lui Moise, nu 
avea niciun drept la preoție; (2) profeția lui Da-
vid, care spunea că avea să se ridice un alt preot, 
după asemănarea lui Melhisedec. 

3) Cum este descrisă Legea lui Moise, care a instituit 
preoția lui Aaron? (v. 16) 

Ea este denumită „poruncă pământească”, pentru 
că ea cerea jertfe de animale, un sistem de închi-
nare exterioară și o succesiune de oameni muritori 
care să facă slujba preoțească. 

4) A fost făcut Hristos Preot potrivit acestei porunci pă-
mântești? (v. 16) 

Nu, căci El avea viață veșnică, fiind pus Preot po-
trivit naturii Sale, căci El avea puterea să Se achite 
veșnic de îndatoririle slujbei Sale. 

5) Ce dovadă aduce apostolul în acest sens? (v. 17) 

Apostolul face apel la mărturia lui David, profe-
tul inspirat de Dumnezeu: „Tu ești preot în veac, 
după rânduiala lui Melhisedec”. 
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6) De ce a fost abrogată legea levitică? (v. 18, 19) 

Ea a fost abrogată pentru că era slabă și nefolosi-
toare, neputând să îi desăvârșească pe închinători, 
nici să le ispășească păcatele și să îi facă acceptabili 
înaintea lui Dumnezeu. 

7) Ce anume produce această desăvârșire? (v. 19) 

Ea este produsă de venirea în lume a lui Isus Hris-
tos ca Marele nostru Preot, care a pus temelia unei 
nădejdi mai bune decât ar fi putut să pună Legea 
levitică. Acum, bucurându-ne de această nădejde 
și acționând prin credința în Hristos, putem să ne 
apropiem de Dumnezeu cu îndrăzneală. 

8) Cum a fost Isus făcut Preot? (v. 20) 

El a fost făcut Preot prin jurământul lui Dumne-
zeu, așa cum dovedește apostolul din Psalmul 
110:4: „Domnul a jurat, și nu-I va părea rău: ‚Tu 
ești preot în veac, în felul lui Melhisedec’”. 

9) Cum erau rânduiți preoții leviți? (v. 21) 

Ei erau rânduiți fără un jurământ. 

10) Ce rezultă din aceasta? (v. 20, 22) 

De aici rezultă diferența că preoția lui Hristos este 
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mult superioară, iar legământul sau testamentul al 
cărui Garant este El devine cu siguranță mult mai 
bun decât legământul sau testamentul anterior. 

11) Ce este un garant [sau chezaș]? (v. 22) 

Un garant este cineva care acționează în numele 
altcuiva și se obligă fie ca persoana pe care o repre-
zintă să își împlinească obligațiile, fie ca el însuși 
să le împlinească în numele celui reprezentat. 

12) Cine a fost garantul vechiului legământ? 

În vechiul legământ, garantul era marele preot, 
care aducea jertfele poruncite pentru păcatele po-
porului și intra în numele acestuia în locul preas-
fânt ca să stropească scaunul [sau capacul] ispăși-
rii cu sângele jertfei. El era un garant tipologic al 
unui legământ tipologic. 

13) Există și alte aspecte în care preoția lui Hristos a fost 
superioară preoției instituite prin Lege? (v. 23, 24) 

Da, prin Lege, preoții făceau slujba doar pentru o 
vreme, căci ei aveau să moară și să fie înlocuiți de 
alții; dar Hristos trăiește în veac, având o preoție 
perpetuă și neschimbătoare. 

14) Ce implicație este extrasă din perpetuitatea preoției 
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Mântuitorului? (v. 25) 

Implicația este dreaptă și concludentă, ea spunând 
că gloriosul nostru Mare Preot poate să îi mântu-
iască în chip desăvârșit pe cei care vin la Dumnezeu 
prin El, adică îi mântuiește complet și pe veci. 

15) Cum este mântuirea pe care o înfăptuiește Marele 
nostru Preot? (v. 25) 

Aceasta este o mântuire spirituală și veșnică. El 
mântuiește de păcat și de toate consecințele lui pe-
nale. El revarsă iertare, îndreptățire, sfințire, în-
fiere, biruință asupra morții, o înviere glorioasă 
din morți, viața și slava veșnică. 

16) Ce motiv special îi atribuie apostolul acestei abili-
tăți a slujbei Marelui nostru Preot? (v. 25) 

Motivul special pe care apostolul îl atribuie aces-
tei slujbe este adevărul încântător că El trăiește în 
veci ca să mijlocească pentru poporul Său, ple-
dând astfel cauza lor înaintea scaunului de dom-
nie al Celui Preaînalt, venind înaintea lui Dumne-
zeu Tatăl cu meritele jertfei Sale atotsuficiente, pe 
care a adus-o spre ispășirea păcatelor lor și spre 
procurarea mântuirii lor complete și veșnice. 

17) De ce fel de Mare Preot aveam nevoie? (v. 26-28) 
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Exact acel Mare Preot care ne-a fost dat, Fiul lui 
Dumnezeu, care a fost rânduit prin jurământ să 
fie Preot și consacrat pe veci, care a fost înălțat, 
sfânt și desăvârșit mai presus de Ceruri, fiind așe-
zat la dreapta lui Dumnezeu, și care, prin jertfa Sa 
unică, a avut puterea de a ispăși complet toate pă-
catele poporului Său. 

18) Cum erau marii preoți care erau puși în slujba lor 
în perioada Legii? (v. 27, 28) 

Aceștia erau oameni păcătoși, având nevoie să 
aducă mai înainte jertfă pentru propriile păcate și 
abia după aceea pentru păcatele poporului, și să 
repete aceste jertfe în fiecare zi. 

19) Care a fost scopul apostolului inspirat prin realiza-
rea acestei comparații între Isus, gloriosul nostru 
Mare Preot, și marii preoți puși în slujba lor în pe-
rioada Legii levitice? 

Scopul lui a fost să prezinte superioritatea slujbei 
Marelui nostru Preot față de slujba preoților rân-
duiți prin Lege, ca și trăsăturile Sale calificative 
perfecte pentru slujba Sa înaltă. În felul acesta, el a 
vrut să îi convingă pe creștinii evrei de faptul că Le-
gea levitică a fost abolită și că, după ce și-a împlinit 
scopul ca arhetip, preoția levitică a fost înlocuită 



EVREI 7 99 

prin venirea Aceluia care a împlinit simbolul ar-
hetipal, învățând astfel întreaga biserică, din toate 
epocile, aceste lucruri atât de bogate spre confir-
marea credinței noastre și spre căpătarea celor mai 
bogate mângâieri. 
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EVREI 8  
 

LECȚIA 1 

1) Ce conține acest capitol? 

Acest capitol conține (1) un rezumat al argumen-
tului precedent al apostolului legat de preoția lui 
Hristos, de efectul ei asupra preoției levitice și de 
noul legământ, al cărui Mijlocitor este El, care a 
abrogat vechiul legământ; (2) o altă ilustrație și 
confirmare a argumentului apostolului. 

2) Ce fel de mare preot avem noi, în dispensația actu-
ală? (v. 1) 

Noi nu avem un mare preot rânduit potrivit Legii, 
cum au fost Aaron și succesorii lui, ci pe Isus, Fiul 
lui Dumnezeu, făcut Mare Preot prin jurământul 
Tatălui Său, care, după ce S-a adus aici, pe pământ, 
ca jertfă atotsuficientă pentru păcatele poporului 
Său, a mers în Cer ca să înfățișeze ispășirea făcută 
de El înaintea lui Dumnezeu, apoi S-a așezat la 
dreapta scaunului de domnie al Măririi, în Cer. 

3) Cum au fost aceste lucruri ilustrate tipologic în Lege? 
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Ele au fost ilustrate tipologic parțial prin purtarea 
marelui preot în cortul înălțat de Moise, căci, în 
marea zi a ispășirii, marele preot aducea jertfele în 
prima parte a cortului, apoi mergea cu sângele jer-
tfelor în partea a doua a acestuia, numită „Locul 
Preasfânt”, unde stropea cu sânge capacul sau sca-
unul ispășirii. 

4) Ce sens are expresia „S-a așezat la dreapta scaunului 
de domnie al Măririi, în ceruri?” (v. 1) 

Sensul este că Isus Hristos, Mântuitorul nostru, 
este înălțat în cea mai mare poziție de cinste, ca 
răsplată pentru smerirea și suferințele Sale de pe 
pământ, și pentru ca El să domnească peste în-
treaga lume, spre mântuirea Bisericii Lui (vezi Fil. 
2:6-11; Efes. 1:20-23). 

5) Cum slujește El ca Mare Preot? (v. 2) 

El nu slujește într-un cort făcut sau construit de 
om, ci în adevăratul Cort, cel ridicat de Domnul, 
acest Cort fiind simbolizat de cortul din vechime. 

6) Termenul „adevărat” se referă deopotrivă la sanc-
tuar și la cort? (v. 2) 

Desigur, căci, dacă s-ar referi doar la cort, cum 
presupun unii, natura umană a lui Hristos, care a 



EVREI 8 103 

fost simbolizată de Templu, ar fi trebuit să fie ace-
eași cu natura din care Domnul a făcut cerurile. 
În plus, textul original poate fi tradus astfel: „slu-
jitor al Locurilor Preasfinte, adică al adevăratelor 
corturi pe care nu omul, ci Domnul le-a ridicat”.1 

7) Ce sens are expresia „adevăratul Cort”? (v. 2) 

El este acel Cort ridicat de Domnul, nu de om, 
Cortul în care a slujit gloriosul nostru Mare Preot. 

8) În ce Cort a slujit El? (v. 2) 

El a slujit mai înainte de toate pe pământ, unde S-
a adus pe Sine ca jertfă pentru păcat, acesta pu-
tând fi considerat primul cort, în care El, Marele 
Preot, a slujit, și în care și creștinii slujesc, fiind 
descriși ca preoți ai lui Dumnezeu; apoi, după ce 
a trecut prin perdea, El a intrat în Cer, descris ca 
sanctuarul sau Locul Preasfânt. Acesta este Cor-
tul măreț și glorios în care Hristos, Marele nostru 
Preot, slujește; El slujește pe pământ și în Ceruri, 
căci ambele sunt lucrarea Celui Preaînalt. 

9) Ce era esențial în slujba oricărui mare preot? (v. 3) 

 
1 v. Evrei 9:24, unde același termen este aplicat sanctuarului ceresc 
sau locurilor sfinte. 
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Slujba marelui preot era să aducă daruri și jertfe, 
căci lucrarea preoțească a fost rânduită cu acest 
scop, astfel că, dacă el nu aducea daruri și jertfe, 
nu putea fi un mare preot. 

10) Rezultă de aici că Isus, Marele nostru Preot, ar tre-
bui să aducă ceva anume în slujba Lui? (v. 3) 

Având în vedere slujba Lui de Mare Preot, jertfa 
Lui a fost necesară nu doar pentru împlinirea ar-
hetipului preoției, ci și pentru expiația păcatului 
și pentru mântuirea poporului Său. 

11) Ce se spune în versetul 4? 

Apostolul spune despre Hristos că, „dacă ar fi pe 
pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce 
aduc darurile după Lege”. 

12) Rezultă de aici că El nu putea sluji niciodată pe pă-
mânt, nici să Își aducă jertfa? (v. 4) 

Nicidecum, căci El însuși a spus: „Fiul omului n-a 
venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea 
viața ca răscumpărare pentru mulți” (Matei 
20:28), iar Petru afirmă: „El a purtat păcatele noas-
tre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind 
morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; 
prin rănile Lui ați fost vindecați” (1 Petru 2:24). 
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13) Atunci care este sensul exprimării apostolului? (v. 4) 

El vrea să spună că, dacă, după ce S-a jertfit pe 
Sine, Marele nostru Preot ar fi rămas pe pământ, 
n-ar mai fi putut îndeplini celelalte acte ale slujbei 
Sale, pentru că El nu a venit să slujească în cortul 
în care preoții aduceau jertfele după Lege, nici nu 
putea sluji în acel cort în care le era permis doar 
preoților leviți să slujească. Pentru a-Și duce la în-
deplinire lucrarea ca Preot, era necesar ca El să in-
tre în Cer și ca, în acel sanctuar al lui Dumnezeu 
(Ps. 102:19), să aducă dovada jertfei Sale și să mij-
locească pentru Biserica Lui. 

LECȚIA 2 

1) Care a fost scopul instituirii preoției levitice, al sluj-
belor lor la cort și al cortului? (v. 5) 

Toate constituiau arhetipuri, „chipul și umbra lu-
crurilor cerești”. 

2) A fost Biserica din Vechiul Testament conștientă de 
acest fapt? (v. 5) 

Dumnezeu le dăduse indicii ale acestui adevăr im-
portant căci, la vremea rânduirii lor, El l-a atenți-
onat pe Moise: „Ia seama să faci totul după chipul 
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care ți-a fost arătat pe munte”. 

3) Câtă vreme fuseseră rânduite să rămână preoția le-
vitică, slujba ei și cortul întâlnirii? (v. 5) 

Ele fuseseră rânduite să rămână până la venirea 
marelui lor Antetip, împlinirea lor, care avea să le 
îndepărteze prin jertfa de Sine aici, pe pământ, și 
prin înălțarea Lui ca Marele nostru Preot, în sanc-
tuarul ceresc. Odată ce scopul lor a fost îndepli-
nit, ele au devenit inutile și au fost abandonate 
prin voia lui Dumnezeu. 

4) Pentru ce acționează Isus ca Mijlocitor? (v. 6) 

El este Mijlocitorul unui legământ mai bun, care 
a fost instituit pe baza unor făgăduințe mai bune. 

5) Ce dovedește acest lucru? (v. 6) 

El dovedește că lucrarea Lui este mult superioară 
lucrării preoției levitice, care era făcută sub un le-
gământ inferior. 

6) A fost oare primul legământ fără cusur? (v. 7) 

Nu, căci dacă ar fi fost fără cusur, ar fi rămas în 
vigoare și n-ar fi existat niciun motiv să fie înlocuit 
de un alt legământ. 
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7) Biserica lui Dumnezeu din Vechiul Testament a pri-
mit indicii ale acestui adevăr? (v. 8) 

Da, Dumnezeu le spusese clar că avea să vină vre-
mea când El urma să facă un legământ nou „cu 
casa lui Israel și cu casa lui Iuda” (Ier. 31:31-34) 

8) Când și unde a fost făcut primul legământ? (v. 9) 

El a fost făcut cu israeliții, când au ajuns la Mun-
tele Sinai, în pustie, după ieșirea lor din Egipt. 

9) Unde este prezentată instituirea acestui legământ? 

Ea este relatată în Exod 24:3-8. 

10) Au fost aceste legăminte diferite între ele? (v. 9) 

Desigur. 

11) Ce făgăduiește Dumnezeu în noul legământ? (v. 
10) 

El făgăduiește să „pună legile Lui în mintea lor și 
să le scrie în inimile lor”. 

12) Conținea primul legământ o astfel de făgăduință? 

Nu. 

13) Care este următoarea făgăduință din noul legă-
mânt? (v. 10) 
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Ea este următoarea: „Eu voi fi Dumnezeul lor, și 
ei vor fi poporul Meu”. 

14) Se găsea o astfel de făgăduință în primul legă-
mânt? 

În acel legământ, Dumnezeu făgăduise că avea să 
fie Dumnezeul lui Israel printr-o relație exteri-
oară, nu printr-una spirituală, potrivită sensului 
deplin și glorios al făgăduinței din noul legământ. 

15) Care este următoarea făgăduință din noul legă-
mânt? (v. 11) 

Următoarea făgăduință este aceasta: „nu-l vor mai 
învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: 
,Cunoaște-L pe Domnul!’ Căci toți Mă vor cu-
noaște, de la cel mai mic până la cel mai mare din-
tre ei”. 

16) Se găsea această făgăduință în primul legământ? 
(v. 11) 

Nu. 

17) Face această făgăduință ca învățătura să nu mai 
fie necesară? (v. 11) 

Nu, ci pune deoparte învățătura care se cerea an-
terior, și asigură o învățătură mai eficace. 
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18) Care este ultima făgăduință din noul legământ, 
menționată în versetul 12? 

„Le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce 
aminte de păcatele și fărădelegile lor”. 

19) Primul legământ a inclus o astfel de făgăduință? 
(v. 12) 

Primul legământ rânduise jertfe pentru păcat, dar 
acele jertfe nu puteau îndepărta vinovăția din 
conștiințele oamenilor, nici nu puteau face expia-
ție pentru păcat în acest sens (Evrei 10:4); ele doar 
îndepărtau necurăția ceremonială și sfințeau doar 
spre curățarea trupului (Evrei 9:13), astfel încât 
cel ce aducea jertfele să poată lua parte la închina-
rea instituită prin porunca lui Dumnezeu. 

20) Ce implică expresia „legământul cel nou”? (v. 13) 

Implicația este că primul legământ devenise vechi 
și avea să înceteze să opereze. 

21) Care era starea lui când apostolul a scris această 
epistolă? (v. 13) 

Primul legământ îmbătrânise, își pierduse toată au-
toritatea în Biserică, jertfele și preoția lui deveniseră 
inutile, și toate ritualurile și ceremonialurile lui 
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fără sens. 

22) La ce s-a referit apostolul inspirat prin ultimele sale 
cuvinte din acest capitol, când spune despre primul 
legământ că „este aproape de pieire”? (v. 13) 

El se referă la acea pierzare groaznică, profețită de 
Domnul nostru, care a venit la scurt timp peste 
poporul evreu, anume distrugerea cetății Ierusa-
lim și a Templului, și încetarea completă a stării 
lor civile și ecleziale, care, prin judecata Cerului, a 
șters de pe fața pământului ritualurile și ceremo-
nialurile lor, ca și închinarea lor elaborată, stabi-
lită prin primul legământ. Evreii n-au mai putut 
niciodată să reinstaureze aceste lucruri, pierzându-
se până și deosebirea între semințiile lor, astfel că 
nu mai este posibil să descopere nici măcar cine 
aparține seminției lui Levi sau genealogiei lui Aa-
ron. 
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EVREI 9 
 

LECȚIA 1 

1) Ce este conținut în acest capitol? 

Spre convingerea evreilor, apostolul (1) prezintă o 
imagine mai completă a naturii tipologice a pri-
mului legământ, (2) susține natura deficitară a jer-
tfelor rânduite în primul legământ și eficacitatea 
desăvârșită a jertfei mărețe din noul legământ, și 
(3) dovedește că jertfa lui Hristos este atotsufici-
entă, neavând nevoie să fie repetată. 

2) Ce anume ținea de primul legământ? (v. 1) 

În primul legământ fuseseră stabilite rânduielile 
pentru slujba divină și cele din sanctuarul pămân-
tesc. 

3) De ce a fost descris sanctuarul ca fiind „pământesc”? 

Pentru că el era făcut din materiale pământești și 
construit prin îndemânare umană. 

4) Cum era împărțit cortul întâlnirii? (v. 2, 3) 
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El era împărțit în două secțiuni sau părți. 

5) Cum erau denumite acestea? (v. 2, 3) 

Prima era denumită „sanctuar” sau „Locul Sfânt”, 
iar ce-a de-a doua „Locul Preasfânt” sau „sanctu-
arul interior”. 

6) Ce conținea sanctuarul sau „Locul Sfânt”? (v. 2) 

În sanctuar erau așezate sfeșnicele de aur, masa și 
pâinea pentru punerea înaintea Domnului. 

7) Cum erau separate primul spațiu, sau sanctuarul, și 
„Locul Preasfânt”, sau al doilea spațiu al cortului? 
(v. 3) 

Cele două părți erau despărțite prin perdeaua a 
doua. 

8) Ce anume se afla în Locul Preasfânt? (v. 4, 5) 

Acolo se găseau altarul de aur pentru tămâiere și 
chivotul legământului, acoperit cu aur. 

9) Ce conținea chivotul legământului? (v. 4) 

El conținea trei lucruri: vasul de aur cu mana, toia-
gul lui Aaron care înfrunzise și tablele legământului. 

10) Ce erau tablele legământului? 
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Ele erau cele două table de piatră, pe care Dumne-
zeu gravase Cele 10 Porunci. 

11) Ce era deasupra chivotului? (v. 5) 

Deasupra chivotului erau heruvimii slavei, care 
acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. 

12) Ce era capacul ispășirii [sau scaunul îndurării]? (v. 
5) 

Capacul sau acoperământul chivotului, care sim-
boliza scaunul de domnie al Dumnezeului măreț, 
de unde Iehova a dat cuvintele Lui poporului Său 
din vechime. 

13) Ce anume simboliza capacul ispășirii? (v. 5) 

El era un simbol tipologic al lui Hristos, jertfa 
noastră de ispășire, în care Dumnezeu se întâl-
nește cu păcătoșii și prin care El le dă iertarea de 
păcat și orice binecuvântare. 

14) Cine avea permisiunea să intre în sanctuar sau 
prima parte a cortului întâlnirii? 

În acesta intrau doar preoții, ei făcând acolo slujba 
lor zilnică. 

15) În ce consta această slujbă? (v. 6) 
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Ei curățau sfeșnicele, ardeau tămâie pe altar, păs-
trau curată masa pentru pâinea de aducere înain-
tea Domnului și stropeau cu sângele jertfelor lo-
cul de dinaintea perdelei. 

16) Cine avea permisiunea să intre în a doua parte, Lo-
cul Preasfânt? (v. 7) 

Nimeni nu putea să intre în Locul Preasfânt decât 
marele preot, căci orice alt om care intra în acel loc 
sacru era lovit de moarte. 

17) Marele preot avea permisiunea să intre acolo în fi-
ecare zi? (v. 7) 

El putea să treacă dincolo de perdeaua a doua și să 
se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în Locul 
Preasfânt doar în ziua ispășirii, care era o singură 
dată pe an. 

18) Cum trebuia să intre el acolo? (v. 7) 

El trebuia să intre acolo cu sângele jertfelor rându-
ite, mai întâi cu sângele jertfelor pentru propriile 
păcate, și apoi cu sângele de jertfă pentru păcatele 
poporului. 

19) Care era intenția acestor restricții în închinarea 
înaintea lui Dumnezeu și a faptului că poporul 



EVREI 9 115 

era ținut departe de capacul ispășirii? (v. 8) 

Duhul Sfânt, care l-a inspirat pe Moise să scrie și 
să aranjeze slujba la cort, a intenționat prin aceste 
lucruri să ilustreze că, până la Hristos, calea către 
Locul Preasfânt nu era încă deschisă și că, până la 
venirea Marelui nostru Preot, Biserica nu avea li-
bertatea totală de acces la tronul de har și la închi-
narea ca fii ai lui Dumnezeu, de care ea se bucură 
acum. 

20) Cum este descris cortul întâlnirii și slujbele care se 
făceau în el? (v. 9) 

El este descris așa cum a fost intenționat să fie, ca 
o imagine, o asemănare și un model tipologic, care 
îndrepta atenția către ceea ce avea să vină. 

21) Care era problema darurilor și a jertfelor aduse la 
cort? (v. 10) 

Ele nu îl puteau desăvârși pe cel ce le aducea, în 
privința conștiinței sale, ele neputând face o ispă-
șire reală pentru păcat, nici să îndepărteze senti-
mentul de vinovăție. 

22) De ce slujba la cort nu a putut îndeplini acest scop? 
(v. 10) 
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Prin însăși natura ei, ea era insuficientă ca să pro-
ducă acest efect de dorit. 

23) În ce consta această slujbă la cort? (v. 10) 

Ea consta din „mâncări, băuturi și felurite spălă-
turi”, între ele și expiația reală a păcatului nepu-
tând exista nicio legătură. 

24) Atunci de ce fuseseră rânduite aceste lucruri? (v. 10) 

Ele fuseseră rânduite de Dumnezeu din motive 
înțelepte, ca să servească unor scopuri tipologice 
și să pregătească o dispensație mai bună, a îndură-
rii și harului. Deși ele erau privilegii pentru popo-
rul Său din vechime, s-au dovedit a fi o povară im-
pusă Bisericii, până la vremea reformării care avea 
să fie înfăptuită de Hristos, care Și-a introdus Bi-
serica în acea dispensație mai bună a luminii și ha-
rului. 

LECȚIA 2 

1) Ce ni se spune despre Hristos în versetul 11? 

El este un Mare Preot al lucrurilor bune care 
aveau să vină, care Își face slujba într-un cort mult 
mai măreț și desăvârșit decât cel al lui Moise sau 
decât Templul. 
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2) A intrat El în Locul Sfânt? (v. 12) 

El a intrat în Cer, în adevăratul Cort. 

3) A intrat El acolo, ca Marele nostru Preot, fără sânge? 
(v. 12) 

Nu, căci arhetipul a fost împlinit în El. 

4) Cu ce sânge a intrat El? (v. 12) 

Hristos a intrat în Cer nu cu sânge de țapi și de viței, 
ci cu sângele Său prețios, care a fost vărsat pe pă-
mânt, în primul cort, apoi l-a adus înaintea lui 
Dumnezeu în Cer, al doilea Cort, în care El a intrat 
o sigură dată, și unde va rămâne până va reveni, la 
încheierea glorioasei Sale dispensații a harului. 

5) Ce a obținut El astfel? (v. 12) 

Prin jertfa Sa pe cruce, El a obținut pentru noi răs-
cumpărarea veșnică. 

6) Cum ilustrează apostolul acest adevăr? (v. 13, 14) 

El compară jertfa lui Hristos cu jertfele făcute po-
trivit Legii. 

7) În ce constau acele jertfe? (v. 13) 

Ele erau toate jertfe de animale, al căror sânge și a 
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căror cenușă erau folosite ca să facă ispășire și să îi 
curețe pe cei necurați. 

8) Ce puteau face aceste jertfe? (v. 13) 

Ele curățau trupul, îndepărtând necurăția cere-
monială, restaurându-i astfel pe cei care fuseseră 
întinați și nu mai aveau dreptul să vină la închina-
rea la Templu, recăpătându-și astfel privilegiul de 
a se înfățișa acolo, alături de ceilalți. Aceste jertfe 
îi scuteau pe cei ce le aduceau de acea pedeapsă 
temporară pe care o meritau pentru încălcarea 
anumitor îndatoriri. 

9) De unde își aveau aceste jertfe o astfel de influență? 

Din voia suverană sau rânduiala lui Dumnezeu, 
care a găsit potrivit să le dea această influență, pen-
tru ca ele să ilustreze tipologic efectele glorioase 
care aveau să fie produse prin jertfa viitoare a lui 
Hristos. 

10) În ce a constat jertfa lui Hristos? (v. 14) 

Prin Duhul cel veșnic, care L-a uns ca să facă slujba 
de Mare Preot, L-a calificat pentru aceasta și L-a 
susținut în ispitirile Lui și în suferințele Sale imense 
și agonizante, El, Fiul lui Dumnezeu „S-a adus pe 
Sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu”. 
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11) Ce efecte sunt atribuite acestei jertfe minunate? (v. 
14) 

Odată stropit asupra unui păcătos, sângele lui 
Hristos îi curăță conștiința de vinovăție și de pe-
tele faptelor moarte, fapte care merită pedepsite 
cu moartea, și astfel, împăcându-l cu Dumnezeu, 
îl echipează prin harul înnoitor și sfințitor al Du-
hului Sfânt, obținut pentru el prin ispășirea lui 
Hristos, ca să Îi slujească Dumnezeului celui viu 
într-o manieră acceptabilă. 

12) Ce concluzie trage apostolul din efectele produse de 
jertfele animalelor? (v. 13, 14) 

El trage concluzia corectă că, dacă aceste jertfe, 
care erau doar arhetipuri ale jertfei lui Hristos, și-
au produs efectele pentru care au fost aduse, cu 
atât mai mult sângele lui Hristos, marele Antetip, 
trebuie să își producă efectele mai eficace și sigur. 

13) Care este legătura dintre jertfa lui Hristos și efectele 
ei? (v. 14) 

Legătura nu a fost ca aceea dintre jertfele anima-
lelor și efectele acestora, doar una temporară, re-
zultând din rânduiala suverană a lui Dumnezeu. 
Hristos a fost cu adevărat rânduit de Dumnezeu 
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la slujba Sa de Mântuitor și Mare Preot, dar, când 
vedem cine a fost El, anume Fiul veșnic al lui Dum-
nezeu, și ce a făcut și a suferit El, în ascultarea Sa 
perfectă de Legea divină și în ispășirea reală a păca-
tului, pe care El a făcut-o, satisfăcând în mod real 
dreptatea divină, este potrivit, drept și consecvent 
cu măreția și gloria lui Dumnezeu, ca El să îi ierte 
pe toți cei ce cred în El și să le dea, pentru Numele 
lui Hristos, mântuirea deplină și slava veșnică, în 
exercitarea îndurării și a harului infinit față de ei. 

14) Cum este denumit Hristos în versetul 15? 

El este denumit Mijlocitorul noului legământ. 

15) Are acest termen, „legământ”, sensul unui testa-
ment? (v. 15) 

Termenul original are deopotrivă sensul unui tes-
tament și al unui legământ. Întrucât apostolul 
vorbește în următoarele două versete despre un 
testator1 și despre necesitatea morții lui ca să dea 
validitate testamentului său, rezultă că argumen-
tul lui este întemeiat pe natura unui testament, as-
tfel că ar fi fost potrivit ca acest termen să fie tra-
dus prin cuvântul „testament”. 

 
1 testator – persoană care a făcut un testament sau legământ. – n.ed. 
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16) De ce a fost denumit „testament” primul legământ? 
(v. 15) 

Pentru că a fost arhetipul noului legământ, care 
are sensul unui testament. 

17) Are noul legământ caracteristicile unui testament? 
(v. 15) 

Da, căci Hristos, Mijlocitorul noului legământ, 
are puterea să dea binecuvântările Sale cui voiește, 
iar când El se apropia de moartea Sa, le-a spus uce-
nicilor Lui: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu 
v-o dau cum o dă lumea” (Ioan 14:27); „vă pregă-
tesc Împărăția, după cum Tatăl Meu Mi-a pregă-
tit-o Mie” (Luca 22:29). 

18) De ce este denumit Hristos Mijlocitorul noului legă-
mânt? (v. 15) 

Pentru că El a trebuit să mijlocească între Dum-
nezeu și oameni, ca să obțină, ca Mijlocitor, auto-
ritatea de a da binecuvântările cuprinse în noul le-
gământ. 

19) Prin ce mijloace a obținut El această autoritate? (v. 
15) 

Prin moartea Sa. Moartea Lui, care cuprinde și 
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toată smerirea și toate suferințele Sale, ca și punc-
tul lor culminant, la Cruce, a fost prețul pe care 
El l-a plătit pentru binecuvântările pe care El le-a 
revărsat asupra poporului Său. 

LECȚIA 3 

1) Cât de extinsă este influența morții lui Hristos? (v. 
15) 

Ea se întinde de la începutul și până la sfârșitul 
timpului. 

El a murit pentru răscumpărarea din nelegiuirile 
care au fost comise sub primul testament [sau le-
gământ], ca și pentru cele comise sub noul testa-
ment [sau legământ]. Credincioșii din vechiul le-
gământ au fost mântuiți prin ascultarea Lui anti-
cipată, până la moarte, iar credincioșii din noul le-
gământ sunt mântuiți prin ascultarea Lui până la 
moarte, care a fost făcută în mod real. Cu alte cu-
vinte, ambele grupuri de credincioși primesc moș-
tenirea veșnică prin credința în aceeași ispășire și 
prin neprihănirea aceluiași Răscumpărător. 

2) Cum a fost sfințit primul testament? (v. 18) 

Prin sângele animalelor de jertfă. 
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3) De ce s-a făcut acest lucru? (v. 18) 

Ele erau jertfite ca să prefigureze, printr-un arhe-
tip, moartea lui Hristos, prin care noul testament 
a fost întărit și validat. 

4) Cum a consacrat Moise primul testament? (v. 19) 

În primul rând, el a prezentat fiecare poruncă din 
Lege înaintea întregului popor, apoi a luat sângele 
vițeilor și țapilor, cu apă, lână stacojie și isop, stro-
pind atât cartea, cât și întreg poporul. 

5) Ce altceva a stropit Moise? (v. 21) 

El a stropit cu sânge și cortul întâlnirii, și toate va-
sele folosite la slujbă. 

6) De ce era folosită această stropire cu sânge? (v. 22, 23) 

Ca să purifice aceste lucruri, spre folosul oameni-
lor păcătoși. 

7) Ce afirmație generală se găsește în versetul 22? 

El spune că, „după Lege, aproape totul este cură-
țit cu sânge; și fără vărsare de sânge, nu este ier-
tare”. 

8) Oare ultima parte a versetului nu admite nicio ex-
cepție? (v. 22) 
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Nu, căci niciun păcat nu poate fi iertat fără vărsa-
rea sângelui lui Hristos. 

9) Ce indicau cartea legământului, Cortul și slujba? (v. 
23) 

Ele erau chipuri, arhetipuri ale lucrurilor cerești. 

10) Puteau fi purificate lucrurile cerești, simbolizate de 
cele pământești, prin jertfe de animale? (v. 23) 

În niciun caz, căci lucrurile cerești cereau o jertfă 
mult mai nobilă, anume a Fiului lui Dumnezeu. 

11) Cine intra în locașul de închinare făcut de mâini 
omenești? (v. 24) 

În el intrau preoții leviți și marele preot. 

12) Ce era acest locaș de închinare? (v. 24) 

El era chipul, arhetipul locurilor cu adevărat 
sfinte. 

13) Unde a intrat Hristos, Marele nostru Preot? (v. 24) 

El a intrat în locul cu adevărat sfânt. El a mers 
chiar în Cer, înfățișându-Se acolo în prezența lui 
Dumnezeu, pentru noi, și împlinind astfel arheti-
pul marelui preot dintre leviți, care intra anual în 
Locul Preasfânt cu sângele jertfelor poruncite. 
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14) Cum erau aduse jertfele în perioada Legii, de către 
marele preot, înainte ca el să intre în Locul Preas-
fânt? (v. 25) 

El aducea jertfe odată pe an. 

15) Cât de des a adus Hristos jertfa Sa? (v. 25, 26). 

El a adus jertfă o singură dată. El a venit o singură 
dată în lume, la începutul noii și ultimei dispensa-
ții, ca să îndepărteze păcatul prin jertfirea de Sine. 

16) Puteau arhetipurile să reprezinte perfect slujba și 
lucrarea lui Hristos? (v. 25, 26) 

Chiar dacă erau numeroase, arhetipurile erau de-
ficitare. Noi vedem o asemănare generală între ar-
hetipuri și antetipuri [împlinirea arhetipurilor], 
ca și diferitele aspecte în care cele două diferă. 

17) De ce marele preot dintre leviți aducea jertfe anu-
ale? 

Aceste jertfe erau aduse în fiecare an pentru că ele 
nu erau suficiente ca să facă o ispășire reală a păca-
tului. Ele puteau ispăși doar greșelile dintre oameni 
și puteau purifica doar de necurăția ceremonială, 
redându-le astfel oamenilor privilegiul închinării 
la Dumnezeu în cortul întâlnirii sau la Templu. 
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18) Ce corespondență observă apostolul între anumite 
evenimente, în versetele 27 și 28? 

El notează corespondența dintre moartea oame-
nilor, considerată ca o pedeapsă, și jertfa lui Hris-
tos; și între judecata viitoare a oamenilor, și reve-
nirea lui Hristos. 

19) Care este, mai concret, corespondența? (v. 27, 28) 

Prin Judecătorul nostru, pe care L-am insultat, 
oamenilor le este rânduit să moară o singură dată; 
acesta este blestemul pronunțat asupra tuturor 
oamenilor, din cauza păcatului. Tot așa, Hristos a 
fost jertfit o singură dată ca să poarte păcatele 
multora și să îi mântuiască astfel de blestemul 
morții, chiar dacă nu de moartea trupească, pe 
toți cei ce cred în El. Prin rânduiala lui Dumne-
zeu, judecata vine după moarte, când va fi pro-
nunțată și aplicată sentința finală a Legii asupra 
tuturor celor care nu vor fi mântuiți; astfel, Hris-
tos va apărea a doua oară, la sfârșitul istoriei, ca să 
îi mântuiască de sentința condamnatoare a Legii 
pe toți cei care, crezând în El, au privit înainte că-
tre revenirea Lui, potrivit făgăduinței Sale, ca să le 
dea o înviere glorioasă din morți și să pronunțe 
asupra lor o sentință glorioasă de achitare și de bi-
necuvântare cu viața veșnică. 
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20) Care este sensul expresiei „nu în vederea păcatului”? 
(v. 28) 

Când Hristos a venit prima dată în această lume, 
El a venit ca să Se dea pe Sine ca jertfă pentru pă-
cat. De aceea, El a venit luând chip de om, având 
toate neputințele naturii noastre, dar fără păcat, și 
a fost tratat potrivit scopului venirii Sale, ca și 
cum ar fi fost păcătos. El a suferit, a sângerat și a 
murit. Dar, la a doua Sa venire, El va veni cu un 
scop complet diferit, nu pentru a Se aduce ca jer-
tfă pentru păcat, ci pentru a-Și arăta slava și toate 
efectele glorioase ale jertfei Sale unice și atotsufi-
ciente pentru păcat, anume mântuirea veșnică a 
poporului Său credincios. El va veni ca „să înfăți-
șeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată 
fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă 
și fără prihană” (Efes. 5:27). 
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EVREI 10 
 

LECȚIA 1 

1) Ce este cuprins în acest capitol? 

Acest capitol conține (1) o ilustrație suplimentară 
a discuției deosebite a apostolului din cele trei ca-
pitole precedente, despre ineficacitatea jertfelor 
aduse după Lege și despre atotsuficiența jertfei lui 
Hristos; (2) câteva îndemnuri întemeiate pe acest 
argument; (3) natura distructivă a apostaziei cu 
voia; și (4) răsplata sigură de care vor avea parte 
ucenicii credincioși ai lui Hristos. 

2) Cum este descrisă Legea? (v. 1) 

Legea a fost „umbra bunurilor viitoare [sau care 
aveau să vină], nu înfățișarea adevărată a lucruri-
lor”. Ea era o reprezentare imperfectă a lor. 

3) Ce a prescris Legea? (v. 1) 

Ea cerea an de an să se aducă jertfe. 

4) La ce perioadă anume de aducere a jertfelor se referă 
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apostolul? (v. 1) 

El se referă la jertfele anuale care erau aduse de ma-
rele preot pentru popor în ziua ispășirii (Lev. 16). 

5) Care sunt „bunurile viitoare” la care se referă aposto-
lul? (v. 1) 

El se referă la lucrurile bune de care ne bucurăm 
în dispensația creștină, anume venirea lui Hristos, 
jertfa Sa și binecuvântările care decurg din ea. 

6) Ce nu putea să facă Legea? (v. 1) 

Ea nu putea să îi facă pe închinători să fie desăvâr-
șiți, prin slujbele și jertfele ei. 

7) Ce sens are termenul „desăvârșiți”? 

Sensul este că Legea nu putea să le dea închinăto-
rilor o iertare reală a păcatului și împăcarea reală 
cu Suveranul pe care ei L-au insultat; ea nu putea 
să îi așeze într-o stare de acceptare înaintea Lui, 
nici să le deschidă acea libertate de acces la El în 
închinare, de care noi ne bucurăm acum, în vre-
mea Evangheliei; ea nu putea să le dea acel Duh 
care este revărsat și garantat acum, nici să îi îmbo-
gățească cu dreptul la moștenirea cerească. 

8) Ce dovadă a ineficacității jertfelor aduse după Lege 
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oferă apostolul? (v. 1-3) 

El dovedește ineficacitatea jertfelor din faptul că 
ele erau cerute repetat, an după an, și din faptul 
că, repetându-le, Legea cerea aducerea aminte a 
păcatului. 

9) Ce concluzie este trasă din aceste lucruri? (v. 2, 3) 

Apostolul argumentează în felul următor: dacă 
jertfele aduse după Lege ar fi făcut o ispășire reală 
a păcatului și i-ar fi desăvârșit pe închinători, aceș-
tia nu ar fi avut nevoie să le repete an după an, iar 
conștiințele lor, eliberate de vinovăție, nu i-ar mai 
fi tulburat cu gândurile legate de pedeapsa pe care 
o meritau pentru păcatele lor.1 

 
1 Dr. Owen remarcă, pe bună dreptate, despre acest pasaj, „că adevă-
rații credincioși au o conștiință care îi judecă și îi condamnă pentru 
păcat, la fel cum aveau cei din vremea Legii; dar această tulburare ca-
uzată de conștiință încetează, pentru că păcatul este expiat perfect prin 
jertfa lui Hristos, astfel că tulburarea conștiinței din ei nu vine decât 
dintr-o conștientizare a faptului că nu ar avea o părtășie completă în 
acea jertfă și în beneficiile ei. Prin contrast, în Vechiul Testament, ei 
nu aveau îndoieli legate de părtășia lor în jertfele pe care le aduceau, 
care depindea de îndeplinirea ritualurilor cerute de la ei, ci conștiințele 
lor îi acuzau de vinovăția păcatului, printr-o conștientizare a faptului 
că jertfele pe care ei le aduceau nu puteau expia perfect păcatul, astfel 
că ei se îndreptau către repetarea jertfelor instituite de Dumnezeu, lu-
cru pe care nu l-ar fi făcut dacă ar fi fost desăvârșiți de acestea. Folo-
sindu-se de acele jertfe și de repetarea lor, ei au înțeles că trebuie să 
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10) Care este motivul pe care apostolul îl prezintă când 
discută despre ineficacitatea jertfelor aduse după 
Lege? (v. 4) 

Motivul folosit de apostol ține de însăși natura 
acelor jertfe, căci oamenii aduceau doar sângele vi-
țeilor și al țapilor, astfel că era imposibil ca acest 
sânge să le ispășească păcatele. Ce legătură poate fi 
între sângele unui animal și păcatul unei ființe ra-
ționale? 

11) Fusese prezentată mai clar această insuficiență a 
jertfelor în perioada Vechiului Testament? (v. 5-7) 

Da, ea fusese prezentată clar în textele profetice, care 
prevesteau venirea unei jertfe mai bune, care avea să 
fie adusă de Mesia care fusese făgăduit (Ps. 40:6-9). 

12) Al cui este limbajul citat de apostol în versetele 5-7? 

El citează din Psalmul 50, care vorbea despre 
Mântuitorul care avea să vină în această lume ca 
să o mântuiască. 

13) Ce afirmă Mântuitorul? (v. 5-7) 

 
privească neîncetat către marea jertfă ispășitoare, a cărei vrednicie le 
era prezentată ca o făgăduință, și prin care aveau pace cu Dumnezeu” 
(vol. iv; p. 12). 
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El afirmă două lucruri: în primul rând, că Dum-
nezeu nu a dorit jertfe și daruri, și că El nu a găsit 
nicio plăcere în arderile de tot și în jertfele pentru 
păcat; în al doilea rând, că El avea să vină ca să facă 
voia Lui, într-un trup pregătit de Dumnezeu pen-
tru El, sau prin asumarea naturii umane, ca să Se 
aducă pe Sine ca jertfă pentru păcat (Ioan 10:17, 
18). 

14) Dar jertfele aduse după Lege nu au fost instituite 
prin poruncă de la Dumnezeu? 

Desigur, toate jertfele și ritualurile legate de ele au 
fost prescrise în mod specific de către Dumnezeu. 

15) Atunci cum se explică afirmația făcută în pasajul 
citat de apostol? (v. 5, 6) 

Dumnezeu a găsit plăcere în ele când au fost aduse 
după porunca Lui și pentru țelul tipologic pentru 
care El le instituise, dar când închinătorii au ajuns 
să depindă de ele, crezând că acele jertfe le adu-
ceau adevărata expiație a păcatelor lor, ei au abu-
zat de acele jertfe și L-au insultat pe Dumnezeu.  

Ele nu fuseseră poruncite ca să fie ispășirea reală a 
păcatelor, astfel că, fiind abuzate în acest fel, 
Dumnezeu nu a găsit nicio plăcere în ele. 
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16) A fost prevestită venirea lui Mesia înainte de scrierea 
Psalmului 40? (v. 7) 

Chiar Psalmul 40 afirmă acest adevăr. Venirea Lui 
fusese prevestită încă de la prima făgăduință (Gen. 
3:15), apoi prin făgăduințele date lui Avraam 
(Gen. 17:7, 22:18) și în alte locuri din scrierile lui 
Moise, care l-a precedat pe David.  

17) Ce dovedește exprimarea despre Mesia, citată de 
apostol și apoi repetată în versetele 8 și 9? 

Ea dovedește că, prin aducerea adevăratei expiații 
pentru păcat, care avea să fie făcută de Fiul Său, 
Dumnezeu a dorit să abolească întreg sistemul jer-
tfelor levitice. 

LECȚIA 2 

1) Ce beneficiu primesc cei credincioși din împlinirea 
voii divine de către Fiul? (v. 10) 

Ei sunt sfințiți, vinovăția și pângărirea adusă de 
păcatele lor fiind îndepărtată prin singura jertfă a 
trupului lui Isus Hristos. 

2) Ce contrast este prezentat între preoți și Hristos în ver-
setele 11 și 12? 
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Preoții slujeau zilnic și aduceau jertfele lor sim-
bolice și ineficace pentru păcat, dar Hristos, Ma-
rele nostru Preot, a adus o singură jertfă pentru 
păcat, după care S-a așezat pe veci la dreapta lui 
Dumnezeu. 

3) Ce rezultă din înălțarea Lui la Cer? (v. 13) 

Toți vrăjmașii Lui vor fi făcuți așternut al picioa-
relor Sale, astfel că ei se vor supune voit sau vor fi 
constrânși să se supună autorității Sale suverane. 

4) De ce S-a așezat Marele nostru Preot în veci la 
dreapta lui Dumnezeu, după ce a adus o singură 
jertfă pentru păcate? (v. 14) 

Apostolul inspirat ne oferă motivul în versetul 14. 
Prin acea singură jertfă, El a realizat expiația com-
pletă a păcatului, așa că nu mai era necesar nimic 
altceva pentru ispășirea lui. De asemenea, El a 
procurat sfințirea progresivă a credincioșilor și li-
bertatea accesului lor la Dumnezeu, în închinare. 
El a așezat temelia pentru mântuirea completă și 
veșnică a întregului Său popor. 

5) Ce sens are termenul „sfințiți” din versetul 14? 

El se referă la cei care, prin stropirea cu sângele lui 
Hristos, sunt consacrați lui Dumnezeu și potriviți 
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pentru închinare înaintea Lui și pentru slujirea 
Lui (v. Evrei 9:13, 14). 

6) Care este sensul termenului „desăvârșiți” din versetul 
14? 

Așa cum rezultă din răspunsul dat deja la întreba-
rea 4, sensul este că Hristos a expiat complet păca-
tele lor, le-a dat libertate în închinare și le-a asigu-
rat mântuirea. 

7) Ce mărturie aduce apostolul ca să dovedească faptul 
că, printr-o singură jertfă, Hristos i-a desăvârșit în 
veci pe cei ce sunt sfințiți? (v. 15) 

El apelează la mărturia Duhului Sfânt. 

8) Unde se găsește ea? (v. 16, 17) 

Ea se găsește în cartea profetului Ieremia, din care 
apostolul citase deja în capitolul 8, și la care revine 
aici. 

9) Care este acea mărturie? (v. 16, 17) 

Mărturia este că noul legământ, pe care Dumne-
zeu a făgăduit că îl va face cu Biserica Sa, al cărei 
Mijlocitor și Garant este Isus Hristos, implică (1) 
faptul că poporul Său va avea legile Lui înscrise în 
inimile și mințile lor, astfel că ei le vor cunoaște, le 
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vor accepta, le vor iubi și le vor împlini; și (2) fap-
tul că păcatele și nelegiuirile lor nu le vor mai fi 
amintite spre condamnarea lor; cu alte cuvinte, că 
Dumnezeu avea să îi ierte complet și pe veci. 

10) Ce implicație extrage apostolul din aceste angaja-
mente ale legământului? (v. 18) 

Din făgăduința lui Dumnezeu că nu Își va mai 
aduce aminte de păcatele și nelegiuirile poporului 
Său, apostolul extrage implicația că, odată ce 
această binecuvântare le este asigurată prin sin-
gura jertfă a Mijlocitorului legământului, nicio 
altă jertfă pentru păcat nu mai poate fi necesară 
sau cerută. 

11) Ce este încheiat acum? 

Apostolul își încheie aici discuția deosebită despre 
preoția lui Hristos, despre superioritatea preoției 
Lui față de cea a lui Aaron și a succesorilor lui; des-
pre perfecțiunea și eficacitatea singurei Lui jertfe 
pentru păcat; despre influența ei asupra stării și pri-
vilegiilor poporului Lui credincios; despre natura 
tipologică, preumbritoare, a slujbelor și jertfelor le-
vitice pentru păcat; despre efectul venirii lui Mesia 
în lume, Cel care fusese făgăduit, și despre împlini-
rea lucrării Lui mărețe spre mântuirea păcătoșilor 
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care cred în El; despre abolirea slujbelor și jertfelor 
arhetipale care fuseseră instituite ca să prefigureze 
lucrurile bune care aveau să vină și ca să pregă-
tească lumea pentru dispensația nouă și mai bună 
a harului divin. Această discuție deosebită, atât de 
interesantă pentru Biserică și atât de plină de mân-
gâiere cerească, a început în capitolul 7, a fost dez-
voltată în capitolele 8 și 9, și încheiată aici, în ca-
pitolul 10, în versetul 18. 

20) Pe ce premise li se adresează apostolul creștinilor 
evrei? 

Toate premisele lui sunt extrase din Vechiul Tes-
tament, căci inspirația și autoritatea lui divină 
erau acceptate și recunoscute de acei credincioși. 
Astfel, el își întemeiază toate argumentele pe astfel 
de premise incontestabile, prezentând prin ele 
cele mai concludente dintre toate marile principii 
pe care dorea să le sublinieze, ca să le confirme cre-
dința acelor evrei și să îi păzească statornici și ne-
clintiți în mărturisirea binecuvântatei Evanghelii. 

21) Ce survine după această discuție? 

Apostolul vine cu îndemnuri practice solide, în-
temeiate pe doctrinele precedente atât de impor-
tante. 
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22) Ce privilegiu am căpătat noi prin sângele sau jertfa 
lui Hristos? (v. 19) 

În felul acesta, ne este asigurată îndrăzneala, liber-
tatea și încrederea de a intra în Locul Preasfânt. 2 

23) Oare Biserica din perioada Legii a avut parte de 
acest acces cu îndrăzneală? (v. 19, 20). 

În niciun caz, căci doar preoții, nu poporul, pu-
teau intra în prima parte a cortului, Locul Sfânt, 
iar în a doua parte a cortului, Locul Preasfânt, ni-
meni nu îndrăznea să intre, de frica morții, decât 
marele preot, iar acesta avea privilegiul de a intra 
acolo o sigură dată pe an. Astfel, Biserica era ți-
nută la distanță și nu avea îndrăzneala să se apro-
pie de Dumnezeu la slujba de la Templu. Dar 
acum, Biserica se bucură de libertatea și încrede-
rea de a intra în Locul Preasfânt, și să se închine 
înaintea lui Dumnezeu. 

24) Cum este denumită această cale? (v. 20) 

Ea este denumită calea cea nouă și vie. 

25) De ce este denumită astfel? (v. 20) 

 
2 În original, expresia folosită este „locurile sfinte” respectiv „Locul 
Preasfânt”, căci existau două locuri, cel sfânt și cel preasfânt. 
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Ea este calea cea nouă pentru că este contrastantă 
cu cea veche, care presupunea jertfele de animale. 

26) De ce este ea denumită o cale vie? 

Ea este denumită calea cea vie deoarece ea dă viața, 
o viață nestricăcioasă. 

LECȚIA 3 

1) Cine a deschis această cale pentru noi? (v. 20) 

Isus Hristos. 

2) Cum a deschis-o El pentru noi? (v. 20) 

El a deschis-o pentru noi „prin perdeaua dinlăun-
tru, adică trupul Său”. 

3) Ce înțeles are această exprimare? (v. 20) 

El a deschis calea pentru noi prin jertfirea de Sine, 
prin trupul Său care s-a frânt și prin sângele Său 
care s-a vărsat – prin suferințele și moartea Lui. 

4) De ce exprimă apostolul acest adevăr în termenii pe 
care îi folosește? (v. 20) 

El alege această modalitate de exprimare ca să de-
monstreze împlinirea unui arhetip. 
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5) Ce anume era perdeaua din cortul întâlnirii? 

Ea era o perdea mare, țesută într-un fel special, ea 
despărțind Locul Sfânt de Locul Preasfânt. 

6) Ce simboliza perdeaua? (v. 20) 

Ea era un simbol tipologic al trupului sau naturii 
umane a lui Hristos. 

7) Ce dovedește acest lucru? (v. 20) 

Trupul Lui este descris aici ca o perdea, făcând 
aluzie la perdeaua din cortul întâlnirii, iar când 
Isus Și-a dat duhul, Evanghelia ne spune că „în-
dată perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în 
două, de sus până jos” (Matei 27:51). 

8) Cum intra marele preot evreu în Locul Preasfânt? 

El intra acolo dând perdeaua la o parte. 

9) Cum a intrat Hristos în Cer ca Marele nostru Preot? 

El a intrat în Cer frângând trupul Său, natura Sa 
umană; prin suferințele și moartea Lui: El „a in-
trat, odată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, 
nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele 
Său” (Evrei 9:12). 

10) Oare expresia „Locul Preasfânt”, din versetul 19, se 
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referă la Cer, unde Marele nostru Preot a intrat? 

Nu, ci are sensul locului sau a stării de închinare 
în care nouă ni se permite să intrăm câtă vreme 
trăim pe acest pământ, și în care suntem îndem-
nați să ne apropiem de Dumnezeu (v. 19-22). 

11) Atunci a fost Locul Preasfânt un simbol al Cerului 
și al apropierii de Dumnezeu ce ni s-a dat în dis-
pensația creștină? 

Da, la fel cum Templul era un element care sim-
boliza trupul Mântuitorului nostru și Biserica. 

12) Ce sens are ruperea perdelei de sus până jos, care s-a 
petrecut când Mântuitorul a murit? 

Acest act al providenței lui Dumnezeu a fost gân-
dit să ne învețe că perdeaua nu mai era necesară, 
că tainele sanctuarului ne-au fost descoperite și că 
întreaga Biserică a primit libertatea de a se apropia 
de Dumnezeu, libertate care nu îi fusese dată ni-
ciodată marelui preot pus dintre evrei. 

13) Despre ce altă binecuvântare vorbește apostolul în 
versetul 21? 

El ne reamintește că avem un Mare Preot peste 
casă, adică peste Biserica lui Dumnezeu, care Se 
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înfățișează în prezența Lui pentru noi și care ve-
ghează constant la interesele Bisericii Sale. 

14) Ce îndemn este întemeiat pe faptul că avem un astfel 
de Mare Preot și că avem îndrăzneala să intrăm în 
Locul Preasfânt, prin sângele lui Isus? (v. 22) 

Îndemnul este următorul: „să ne apropiem cu o 
inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stro-
pite și curățite de un cuget rău, și cu trupul spălat 
cu o apă curată”. 

15) La ce face aluzie apostolul? (v. 22) 

El face aluzie la ceea ce avea loc în perioada Legii, 
când oamenii veneau la închinare. Exista pe 
atunci o apropiere de Dumnezeu prin apropierea 
de altar și de capacul ispășirii; și exista o stropire 
cu sânge și o spălare cu apă. 

16) Atunci ce sens are apropierea de Dumnezeu? (v. 22) 

Sensul este cel de închinare la Dumnezeu. 

17) Ce sens are expresia „o inimă curată”? (v. 22) 

Ea are sensul unei inimi sincere, liberă de prefăcă-
torie sau ipocrizie. 

18) Ce sens are expresia „credință deplină”? (v. 22) 
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Ea are sensul unei convingeri ferme de veridicita-
tea marilor doctrine prezentate în această epistolă 
– despre Marele nostru Preot, despre eficacitatea 
ispășirii Lui și despre libertatea închinării, care i-a 
fost dată Bisericii. 

19) Ce sens are expresia „cuget rău”? (v. 22) 

Aici, sensul ei este cel de conștiință pătată de vino-
văția păcatului făcut cu voia. 

20) Cum este inima „stropită și curățată” de un cuget 
rău? (v. 22) 

Ea este astfel stropită și curățată când sângele lui 
Hristos este stropit peste ea sau aplicat ei (Evrei 
9:14; 1 Ioan 1:7). 

21) Ce sens are expresia „trupul spălat cu o apă curată”? 
(v. 22) 

Ea face aluzie la spălările cerute de Lege, având 
sensul necesității curățării noastre de petele purtă-
rii exterioare, așa cum celelalte lucruri s-au referit 
la omul nostru interior, la starea minții și a inimii 
noastre. 

22) Care este îndemnul din versetul 23? 

„Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii [sau 
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credinței] noastre”. 

23) Care este încurajarea care îl însoțește? (v. 23) 

Suntem încurajați în păstrarea fără șovăire a măr-
turisirii credinței prin credincioșia lui Dumnezeu 
manifestată în împlinirea făgăduințelor Lui nes-
pus de mari și scumpe (2 Petru 1:4). 

24) Ce datorie au creștinii unii față de alții? (v. 24) 

Ei sunt datori să vegheze unii asupra altora și să se 
îndemne la mai multă dragoste și la mai multe 
fapte bune. 

25) Se achită creștinii de această responsabilitate? 

Din nefericire, ei eșuează deseori să o împlinească. 

LECȚIA 4 

1) Ce îndatorire este subliniată în versetul 25? 

Apostolul vorbește aici despre participarea punc-
tuală la închinarea comună și despre îndemnurile 
reciproce ale creștinilor. 

2) Ce motivație prezintă apostolul când vorbește despre 
aceste îndatoriri față de creștinii evrei? (v. 25) 
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Apostolul îi îndeamnă la sârguință în aceste înda-
toriri, luând aminte la ziua care se apropia, când 
judecățile profețite de Mântuitorul nostru aveau 
să vină asupra evreilor, cetatea lor avea să fie cuce-
rită, Templul avea să fie distrus și întreg sistemul 
național și religios ebraic avea să înceteze. 

3) Ce sens are „păcătuirea cu voia” despre care se vorbește 
în versetul 26? 

Apostolul se referă la apostazia cu voia a oricărui 
evreu care ar fi pretins că a crezut cândva Evan-
ghelia, după ce a văzut și a recunoscut dovezile 
clare și indubitabile ale adevărurilor Evangheliei, 
prin lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt, care a 
produs minuni mari spre confirmarea și întărirea 
Evangheliei în lume. 

4) Care era starea unor astfel de oameni? (v. 26) 

Ei erau pierduți, căci au respins singura jertfă pen-
tru păcat pe care Dumnezeu a oferit-o, și era un 
lucru cert că El nu avea să aducă o altă jertfă. 

5) Ce rămâne pentru astfel de apostați? (v. 27) 

„O așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui 
foc care îi va mistui pe cei răzvrătiți”. 
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6) Ce dovadă a pedepsirii lor îngrozitoare ne este pre-
zentată? (v. 28) 

Apostolul le reamintește evreilor că, „cine a călcat 
Legea lui Moise, este omorât fără milă, pe mărturia 
a doi sau trei martori” (Num. 15:30-31; Deut. 17:6). 

7) Ce implicație este extrasă de aici? (v. 29) 

Apostolul spune că apostații de la creștinism aduc 
asupra lor o pedeapsă mult mai dureroasă decât 
moartea. 

8) Este corectă această implicație? (v. 29) 

Desigur, căci vinovăția unor astfel de apostați este 
mai mare decât a celor care disprețuiseră Legea lui 
Moise; ei se fac vinovați de călcarea în picioare a 
sângelui Fiului lui Dumnezeu, de socotirea sânge-
lui legământului ca un lucru necurat, insultând 
astfel pe Duhul harului. 

9) Cum este dovedită certitudinea acestei pedepse groaz-
nice? (v. 30, 31). 

Apostolul o dovedește făcând referire la pasaje din 
Vechiul Testament, în care Dumnezeu spune că 
este Judecătorul care nu va eșua să pedepsească 
păcatul. 
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10) Cum descrie apostolul grozăvia pedepsei? (v. 31) 

El o descrie foarte convingător, exclamând că 
„grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului 
celui viu!” 

11) Cum sunt încurajați creștinii evrei să rămână sta-
tornici în credința și mărturisirea lor? (v. 32-34) 

Apostolul le aduce aminte de ceea ce au fost echi-
pați să facă și să sufere prin harul lui Dumnezeu și 
spre slava lui Isus Hristos. 

12) Ce făcuseră și ce suferiseră ei? (v. 32, 33) 

După convertirea lor, ei duseseră o mare „luptă de 
suferințe”, fiind o „priveliște în mijlocul ocărilor 
și necazurilor” și devenind părtași cu aceia care au 
avut aceeași soartă cu a lor. 

13) Manifestaseră ei blândețe față de apostol? (v. 34) 

Da, căci el fusese în lanțuri în țara lor, iar ei își ma-
nifestaseră mila și blândețea față de el. 

14) Ce mai făcuseră ei? (v. 34) 

Ei primiseră cu bucurie răpirea averilor lor. 

15) Ce i-a susținut pe evrei în aceste circumstanțe grele? 
(v. 34) 
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Ei au fost susținuți de faptul că știau că aveau în 
Cer o avuție mai bună și mai durabilă decât orice 
bogății pământești, o avuție pe care nu o puteau 
pierde și care nu le putea fi luată. 

16) Ce urmează în versetul 35? 

Apostolul îi îndeamnă să nu își părăsească încre-
derea. Ei nutriseră o încredere deplină în adevărul 
sigur și în importanța imensă a credinței creștine 
și, animați și susținuți de harul lui Dumnezeu, ei 
o mărturisiseră cu îndrăzneală, chiar în fața peri-
colelor. Apostolul îi îndeamnă să nu părăsească 
această încredere, ci să rămână alipiți de ea. 

17) Ce încurajare este adăugată acestui îndemn? (v. 35) 

Apostolul le reamintește de răsplata bogată și glo-
rioasă care avea să încununeze statornicia lor în 
alipirea de adevăr și în mărturisirea lui curajoasă 
până la sfârșitul vieții. 

18) Ce este necesar în facerea voii lui Dumnezeu? (v. 36) 

Este nevoie de răbdare și perseverență. 

19) Ce va rezulta de aici? (v. 36) 

Vom căpăta împlinirea făgăduinței moștenirii 
veșnice. 
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20) Despre ce vorbește apostolul în versetul 37? 

El vorbește despre venirea lui Hristos ca să judece 
lumea și, în pregătirea ei, despre venirea Lui ca să 
Își primească poporul individual, prin moarte, 
ducându-i pe toți copiii Lui la Sine, pentru ca ei 
să fie împreună cu El (Ioan 14:3). 

21) Va întârzia El? (v. 37) 

După gândirea noastră, El poate părea că întârzie, 
dar El nu va întârzia, ci va veni cu siguranță la vre-
mea rânduită. 

22) Cum va trăi cel neprihănit? (v. 38) 

Cel neprihănit va trăi fiind îndreptățit prin cre-
dința în neprihănirea lui Hristos. El continuă să 
trăiască prin credință, primind provizii zilnice de 
har din plinătatea Mântuitorului. El trăiește prin 
credință în așteptarea primirii marii făgăduințe a 
vieții veșnice. 

23) Ce se spune aici despre apostați? (v. 38) 

Apostolul prezintă aici cuvintele lui Dumnezeu 
însuși: „dacă dă înapoi”, adică dacă apostaziază de 
la mărturia Evangheliei, „sufletul Meu nu găsește 
[nicio] plăcere în el”. 
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24) S-a gândit apostolul că acest lucru trist s-ar fi putut 
petrece în cazul evreilor cărora le scrisese? (v. 39) 

El a avut o opinie bună despre ei, ca despre sine, 
căci el spune: „Noi însă nu suntem dintre aceia 
care dau înapoi ca să se piardă, ci dintre aceia care 
au credință” și continuă să trăiască prin credință, 
mărturisind-o cu îndrăzneală, „pentru mântuirea 
sufletului”. 
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EVREI 11  
 

LECȚIA 1 

1) Ce conține acest capitol? 

Acest capitol conține o discuție despre (1) natura 
credinței, (2) necesitatea credinței și (3) reușitele 
glorioase ale credinței. 

2) Ce este credința? (v. 1) 

„Credința este o încredere neclintită în lucrurile 
nădăjduite, o puternică încredințare despre lucru-
rile care nu se văd”. 

3) Care sunt obiectele potrivite ale credinței? (v. 1) 

Lucrurile invizibile, viitoare și făgăduite. 

4) Care este sensul termenului „încredere” din primul 
verset? 

El se referă la faptul că, în sine, credința privește 
lucrurile pe care ea le nădăjduiește ca fiind reale, 
ca și cum ele ar exista în prezent. 
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5) Care este sensul termenului „încredințare” din ace-
lași verset? 

Sensul este că această credință vine cu o convin-
gere puternică, acea convingere fermă a minții, 
care rezultă dintr-o demonstrare a unui adevăr. 

6) Ce au căpătat prin credință părinții noștri credinci-
oși? (v. 2) 

Ei au obținut o bună mărturie, anume Dumne-
zeu a mărturisit despre ei că erau neprihăniți și ac-
ceptabili înaintea Lui. 

7) Cine au fost aceștia? (v. 2) 

Ei au fost oamenii deosebiți despre care se vor-
bește în acest capitol. 

8) Ce trebuie să înțelegem prin credință? (v. 3) 

Prin credință, noi înțelegem, într-un fel în care ra-
țiunea nu ne poate învăța, că „lumea a fost fă-
cută”, în toată frumusețea, ordinea și măreția ei, 
din nimic, „prin Cuvântul lui Dumnezeu”. Noi 
primim această învățătură prin revelația Sa și, cre-
zând mărturia Lui, o cunoaștem și suntem asigu-
rați de veridicitatea ei. 

9) Ce ni se spune despre Abel? (v. 4) 
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„Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă 
mai bună decât Cain”. 

10) Ce jertfă adusese Cain? (Gen. 4:3) 

Cain adusese o jertfă din roadele pământului. 

11) Ce jertfă a adus Abel? (Gen. 4:4) 

„Abel a adus o jertfă de mâncare din oile întâi năs-
cute ale turmei lui și din grăsimea lor”. El a adus o 
jertfă animală. 

12) De ce a fost jertfa lui Abel mai bună decât cea a lui 
Cain? 

Aducând ca jertfă lui Dumnezeu din roadele pă-
mântului, Cain L-a recunoscut drept Creatorul, 
Ocrotitorul și Stăpânul tuturor lucrurilor, dar 
Abel, prin faptul că a adus jertfă din oile întâi năs-
cute ale turmei sale, și aducând-o ca jertfă pentru 
păcat, el s-a recunoscut ca păcătos care merita 
moartea, dar a nădăjduit că va primi iertarea prin 
jertfa măreață simbolizată de jertfa adusă de el. 

13) A fost acceptată jertfa lui Abel? (Gen. 4:4-5). 

Da, căci ni se spune că „Domnul a privit cu plă-
cere spre Abel și spre jertfa lui; dar spre Cain și 
spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere”. 
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14) De ce a privit Dumnezeu diferit la cele două jertfe 
și la cei ce le-au adus? 

Motivul a fost următorul: Abel s-a văzut pe sine 
un om păcătos, având nevoie de îndurarea iertă-
toare, lucru pe care l-a recunoscut prin jertfa pen-
tru păcat pe care a adus-o, potrivit rânduielii di-
vine; dar Cain nu era convins de păcatul lui și nu 
s-a smerit, astfel că, prin jertfa pe care a adus-o, el 
și-a recunoscut doar dependența de providența 
lui Dumnezeu și de faptul că Îi era dator lui Dum-
nezeu pentru lucrurile bune pe care le avea. 

15) Fuseseră jertfele de animale instituite prin rându-
ială divină? (v. 4) 

Ele fuseseră instituite de la început și concepute 
să fie aduse ca arhetipuri și simboluri ale jertfei vi-
itoare a lui Hristos. Dacă aceste jertfe ar fi fost o 
invenție omenească, Abel nu și-ar fi adus jertfa 
prin credință, care era expresia ascultării de o 
anume poruncă divină, iar jertfa lui nu ar fi fost 
acceptată de Dumnezeu. 

16) Ce mărturie a primit Abel de la Dumnezeu? (v. 4) 

Acceptându-i jertfa, Dumnezeu a mărturisit că 
Abel era neprihănit și astfel acceptabil înaintea Lui. 



EVREI 11 157 

17) Cum a devenit Abel neprihănit? (v. 4) 

Jertfele pe care el le-a adus nu îl puteau face nepri-
hănit, după cum ele nu i-au putut face neprihăniți 
ulterior nici pe evreii care le aduceau la cort sau la 
Templu. El a fost socotit neprihănit prin neprihă-
nirea lui Hristos, către care el a privit prin cre-
dință, iar Dumnezeu a găsit plăcere să certifice 
acest lucru acceptându-i jertfele. 

18) Ce învățătură putem extrage din credința lui Abel? 
(v. 4) 

De aici putem învăța să îi imităm credința, căci, 
chiar dacă el a murit, totuși, prin credința lui, care 
ne este prezentată în Scriptură, el încă ne vorbește, 
îndemnându-ne să îi imităm credința și să cerem 
iertarea și viața veșnică de la aceeași sursă către 
care el s-a îndreptat, anume harul infinit al lui 
Dumnezeu în Hristos. 

19) Ce mai putem învăța din credința lui Abel? (v. 4) 

Putem învăța lecția importantă că această cale a 
mântuirii păcătoșilor a fost aceeași în fiecare 
epocă, anume prin credință, nu prin fapte. 

20) Ce ni se spune despre Enoh? (v. 5) 
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Enoh a fost luat de pe pământ la Cer, fără să treacă 
prin moarte, ca alți oameni. 

21) Ce s-a întâmplat cu trupul lui Enoh? (v. 5) 

El a rămas legat de sufletul lui, dar a fost schimbat, 
făcut incapabil de putrezire, spiritual și glorios, la 
fel cum se va petrece cu acei credincioși care vor fi 
găsiți în viață la sfârșitul istoriei, când Hristos va 
veni pentru judecata lumii (1 Cor. 15:51, 52). 

22) Când Enoh a fost luat la Cer, ce au făcut cei care l-
au cunoscut? (v. 5) 

Ei l-au căutat, dar nu l-au mai putut găsi. 

23) Ce a fost mărturisit despre el înainte de luarea lui 
la Cer? (v. 5) 

Dumnezeu îi dăduse dovezile favorii Sale și de ac-
ceptului vieții sale sfinte. 

24) Care fusese marele principiu care animase viața 
exemplară a acestui patriarh deosebit? (v. 5) 

Credința în Cuvântul, făgăduința și îndurarea 
lui Dumnezeu a fost marele principiu care l-a 
animat și care l-a făcut să trăiască o viață atât de 
evlavioasă, încât să aibă parte de o astfel de răs-
plată glorioasă, plină de har. 
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LECȚIA 2 

1) Ce este necesar ca să Îi fim plăcuți lui Dumnezeu? (v. 
6) 

Credința, căci fără credință nu Îi putem fi plăcuți 
lui Dumnezeu, nici în închinarea noastră înaintea 
Lui, nici în purtarea noastră generală. 

2) Care este sensul expresiei „cine se apropie de Dumne-
zeu”? (v. 6) 

Ea se referă la cineva care se apropie de Dumnezeu 
ca să I se închine și să Îl slujească. 

3) Ce este cerut de la o astfel de persoană? (v. 6) 

El trebuie să creadă (1) că Dumnezeu există și (2) 
că El îi răsplătește pe cei care Îl caută cu sârguință. 

4) Poate rațiunea umană să ofere un temei al acestui 
adevăr? 

Nu, căci rațiunea umană nu îi poate învăța pe oa-
meni cum să I se închine acceptabil lui Dumne-
zeu, nici cum pot căpăta iertarea de păcate, iar sub 
învățătura ei, toți oamenii au devenit idolatri. 

5) Ce ni se spune despre Noe? (v. 7) 

Dumnezeu îl avertizase de apropierea potopului, 
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el L-a crezut și, mânat de o teamă sfântă, el a pre-
gătit, potrivit călăuzirii lui Dumnezeu, o arcă prin 
care să se salveze pe sine și familia lui. 

6) A fost aceasta o manifestare remarcabilă a credinței? 
(v. 6) 

Da, căci el a acționat în contrast direct cu gândirea 
tuturor celorlalți oameni și, în timp ce a construit 
arca, dedicând mult timp și multă trudă, și propo-
văduind neprihănirea și anunțând judecățile Ceru-
lui care se apropiau, el a fost ridiculizat, batjocorit 
și insultat de acea generație stricată de oameni. 

7) Care a fost rezultatul purtării sale? (v. 7) 

El a condamnat lumea, căci credința lui a con-
damnat necredința lor, și ascultarea lui a condam-
nat răutatea lor. 

8) Ce a căpătat Noe prin credința lui? (v. 7) 

El a fost înfiat în familia lui Dumnezeu și a devenit 
moștenitor al neprihănirii care este prin credință; 
prin acea neprihănire glorioasă care avea să fie 
adusă într-un veac viitor de Fiul lui Dumnezeu, 
Noe a fost iertat, îndreptățit, sfințit și mântuit. 

9) Care au fost reușitele credinței lui Avraam? (v. 8-10) 
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(1) Prin credință, el a ascultat de chemarea divină 
de a-și părăsi țara natală și s-a dus într-o altă țară, 
pe care nu o cunoștea; (2) acolo, într-o țară stră-
ină, el a locuit în corturi cu Isaac și Iacov, copiii 
lui și moștenitori împreună cu el ai acelorași făgă-
duințe; (3) el a crezut că el și urmașii lui aveau să 
ia în posesie, ca moștenire, acea țară în care ei erau 
doar călători; (4) el a privit înainte, prin credință, 
către o patrie cerească, concepută și zidită de 
Dumnezeu pe temelii ferme și de nezguduit. 

10) Ce ni se spune despre Sara, nevasta lui Avraam? (v. 
11) 

Prin credință, bazându-se pe puterea și credincio-
șia Celui care îi făcuse făgăduința, ea a primit pu-
tere, când trecuse de vârsta când putea avea copii, 
să rămână însărcinată și să nască un fiu. 

11) Ce efecte minunate au rezultat de aici? (v. 12) 

O sămânță de urmași fără număr a ieșit din 
Avraam, care, la vârsta lui și potrivit naturii lucru-
rilor, ar fi fost incapabil să dea naștere unui fiu. 

12) Cum au murit credincioșii despre care a vorbit apos-
tolul? (v. 13) 

Ei toți au murit în credință. 
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13) Cum au murit ei în credință? (v. 13) 

Făgăduințele care li se făcuseră nu s-au împlinit 
atunci, dar rămânând încrezători, ei le-au primit 
și au privit înainte către împlinirea lor, chiar dacă 
aceasta avea să aibă loc după mult timp. Astfel, ei 
au plecat din această viață având credința fermă că 
făgăduințele aveau să se împlinească la vremea po-
trivită și că toate nădejdile lor bucuroase se vor 
împlini. 

14) Cum s-au privit aceștia pe ei înșiși câtă vreme au 
trăit pe pământ? (v. 13) 

Ei s-au văzut și au mărturisit că sunt străini și că-
lători pe pământ. 

15) Ce implicație este extrasă din această mărturie? (v. 
14) 

Apostolul afirmă de aici că ei căutau o patrie, pa-
tria lor nativă, așa cum sugerează textul în limba 
originală. Implicația rezultă din mărturia lor, fi-
ind inclusă clar în ea. 

16) Către ce țară nativă și-au avut ei îndreptate privi-
rile? (v. 15) 

Nu către țara în care venise Avraam și nici către 
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cea în care se născuse, căci dacă ei ar fi căutat-o, le-
ar fi fost ușor să se întoarcă în ea, dar ei nu s-au 
întors, nici n-au făcut vreun efort să se întoarcă. 

17) Ce rezultă dintr-un astfel de comportament al pa-
triarhilor? (v. 16) 

Concluzia evidentă care rezultă este aceasta: țara 
pe care ei o doreau și au căutat-o era mult mai 
bună decât țara haldeilor, unde Avraam se năs-
cuse, nici țara Canaan, în care a trăit ca străin și 
călător. 

18) Ce țară căutau ei? (v. 16) 

Ei căutau o patrie cerească. Aceasta era țara lor na-
tală, căci ei erau născuți de sus. Dumnezeu, Tatăl 
lor, locuia și domnea de acolo, astfel că ei au privit 
țara Canaan ca o țară care urma să li se dea drept 
moștenire urmașilor lor, dar ea era doar un arhetip. 

19) Dar oare ei nu au greșit în interpretarea pe care au 
dat-o făgăduințelor? (v. 16) 

Nu, căci la multă vreme după ce ei au murit, 
Dumnezeu S-a arătat a fi Dumnezeul lor, spu-
nându-i lui Moise: „Eu sunt Dumnezeul tatălui 
tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac 
și Dumnezeul lui Iacov” (Exod 3:6). 
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20) Ce implicație poate fi extrasă din această relație de 
legământ, în care Dumnezeu S-a asociat cu acești 
patriarhi care muriseră? (v. 16) 

De aici poate fi extrasă implicația pe care Domnul 
nostru binecuvântat a exprimat-o, anume că aceș-
tia erau vii în Cer, și că trupurile lor aveau să fie 
înviate din morți (Matei 22:31-32). 

21) Ce motiv stă la baza exprimării apostolului că 
Dumnezeu este „Dumnezeul lor”? (v. 16) 

Motivul este că Dumnezeu le-a pregătit o cetate. 

22) Care este acea cetate? (v. 16) 

Ea nu este Ierusalimul de pe pământ, în care ei n-
au ajuns niciodată să locuiască, ci Ierusalimul ce-
resc, „cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și 
ziditor este Dumnezeu”. 

LECȚIA 3 

1) Și dacă o astfel de cetate n-ar fi fost pregătită pentru 
ei? (v. 16) 

Apostolul ne învață că, dacă o astfel de cetate n-ar 
fi fost pregătită pentru ei, lui Dumnezeu I-ar fi 
fost „rușine să se numească Dumnezeul lor”. 
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2) Ce implicație putem extrage din toate acestea? 

De aici putem extrage implicația că legământul cel 
veșnic, pe care Dumnezeu l-a întemeiat între El și 
Avraam și sămânța lui (Gen. 17:7), a conținut în 
mod cert angajamente sau făgăduințe ale unor bi-
necuvântări spirituale, cerești și veșnice, care 
aveau să îi fie asigurate seminței lui Avraam în care 
toate familiile pământului aveau să fie binecuvân-
tate; și că Avraam, Isaac și Iacov, ca și mulți dintre 
urmașii lor, știau acest lucru, trăind și murind în 
credința și cu așteptarea împlinirii acestor făgădu-
ințe binecuvântate. 

3) Care a fost cel mai mare act al credinței lui Avraam? 
(v. 17-19) 

Cel mai mare act al credinței lui a constat în adu-
cerea ca jertfă a lui Isaac, fiul său, la porunca lui 
Dumnezeu. 

4) Ce anume demonstrează tăria credinței lui în acest 
act? (v. 17-19) 

Circumstanțele în care el s-a petrecut. 

5) Care erau aceste circumstanțe? (v. 17-19) 

(1) Isaac era singurul fiu preaiubit al lui Avraam, 
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născut din Sara; (2) Avraam primise făgăduințele 
unei semințe de urmași numeroasă; (3) aceste fă-
găduințe aveau să se împlinească prin Isaac, care 
încă nu avea copii în acel moment. Cât de ciudată 
trebuie să fi părut porunca lui Dumnezeu! Aces-
tui tată nu i s-a poruncit să renunțe la fiul său, ci 
să îl omoare cu propriile mâini! Ce tulburare tre-
buie să îi fi frânt inima Sarei, nevasta lui și mama 
lui Isaac! Ce avea să gândească și să spună întreaga 
lume despre o astfel de jertfă? Cum aveau să fie 
împlinite făgăduințele, dacă Isaac avea să fie ucis? 
Toate aceste întrebări trebuie să se fi născut în 
mod natural în mintea patriarhului, la care a avut 
mult timp să se gândească pe parcursul călătoriei 
sale de trei zile până la muntele la care Dumnezeu 
îi poruncise să meargă. 

6) Ce influență au avut aceste gânduri asupra compor-
tamentului lui Avraam? (v. 17-19) 

Credința lui a triumfat peste orice obstacol. El nu 
a fost ezitant în ascultarea lui, ci s-a pregătit ime-
diat să facă voia lui Dumnezeu. 

7) Cum a acționat credința lui Avraam având în ve-
dere marea dificultate legată de împlinirea făgă-
duințelor? (v. 19) 
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El s-a bazat pe credincioșia lui Dumnezeu; el știa 
că Cel Atotputernic putea să învieze morții, astfel 
că a crezut că Dumnezeu avea să îl învieze pe Isaac 
din morți ca să Își împlinească făgăduințele. 

8) A fost Isaac ucis în realitate? 

Nu. El a fost pus pe altar, Avraam a ridicat cuțitul și, 
când era gata să-l lovească pe Isaac, a auzit un glas din 
Cer, care i-a strigat să se oprească (Gen. 22:9-12). 

9) Ce era simbolizat prin acest act? 

Acest act a fost un simbol tipologic deosebit al 
dragostei lui Dumnezeu, manifestată prin faptul 
că L-a dat pe singurul Lui Fiu preaiubit ca jertfă 
pentru păcatele noastre. Aceasta a fost o ilustrare 
a morții și învierii Sale. Prin acest act petrecut pe 
muntele Moria, Avraam a văzut ziua lui Hristos și 
s-a bucurat (Ioan 8:56). 

10) Ce ni se spune despre Isaac? (v. 20) 

„Prin credință”, el „le-a dat lui Iacov și Esau o bine-
cuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare”. 
El s-a simțit asigurat de faptul că profețiile pe care 
le-a spus despre fiii lui și despre urmașii lor, prin 
inspirația Duhului lui Dumnezeu, aveau să se îm-
plinească (Gen. 27). 
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11) Ce ni se spune despre Iacov? (v. 21) 

Când era pe moarte și s-a sprijinit pe un toiag, Ia-
cov s-a închinat lui Dumnezeu prin credință și a 
pronunțat o binecuvântare profetică asupra am-
bilor fii ai lui Iosif (Gen. 48). 

12) Și-a arătat Iosif credința când a murit? (v. 22) 

Crezând ferm făgăduința lui Dumnezeu de elibe-
rare a poporului Său din Egipt, el o menționează 
și le cere fraților lui să ia cu ei oasele lui când aceș-
tia aveau să se întoarcă în țara făgăduinței (Gen. 
50:24, 25). 

13) Cum și-au arătat credința părinții lui Moise? (v. 
23) 

Ei și-au manifestat-o ascunzându-și copilul timp de 
trei luni, în ciuda poruncii contrare a împăratului. 

14) Cum este manifestată credința lui Moise? (v. 24-
28) 

Credința lui a fost una deosebit de mare, fiind ma-
nifestată în mai multe circumstanțe. 

15) Care a fost prima dintre aceste circumstanțe? (v. 24) 

Când a ajuns la vârsta maturității, el a refuzat să 
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fie numit fiul fiicei lui Faraon și a renunțat la toate 
privilegiile deosebite legate de aceasta. 

16) Care a fost al doilea act al credinței lui? 

El a preferat să sufere alături de poporul lui Dum-
nezeu, identificându-se cu aceștia, în locul bucu-
riei trecătoare a plăcerilor păcatului, de care ar fi 
avut parte dacă rămânea la curtea idolatră a lui Fa-
raon. 

17) Care a fost următorul act al credinței lui? 

El a socotit ocara lui Hristos (adică ocările și în-
cercările care au survenit din faptul că privea îna-
inte către împlinirea făgăduinței venirii lui Mesia) 
ca fiind o bogăție mai mare decât comorile Egip-
tului, pe care ar fi putut să le aibă dacă rămânea 
fiul fiicei lui Faraon. 

18) Ce alt act al credinței lui Moise mai poate fi enu-
merat? (v. 26) 

Prin credință, el a privit dincolo de această lume, 
către cea viitoare și veșnică. El a fost influențat, sus-
ținut și animat de răsplătirea din lumea cea veșnică. 

19) Care a fost următorul act al credinței lui? (v. 27) 

Prin credință, el a părăsit Egiptul și i-a condus pe 
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evrei, fără să se teamă de mânia unui împărat rău, 
încăpățânat și crud. 

LECȚIA 4 

1) Ce a rămas continuu în mintea lui Moise, prin cre-
dința lui? (v. 27) 

Prin credință, el a conștientizat prezența divină; el 
a acționat și a îndurat încercările privind către 
acea Ființă sfântă, nevăzută și atotputernică, el vă-
zându-L prin credință pe Dumnezeu în jurul lui 
cum îi privea și îi cerceta purtarea. 

2) Cum l-a văzut Moise pe Faraon prin comparație cu 
Iehova? (v. 27) 

Prin contrast cu Dumnezeul atotputernic și infi-
nit, împăratul Egiptului i s-a părut lui Moise ca un 
firav vierme vrednic de milă, cu toată strălucirea și 
puterea acestuia. 

3) Ce anume din credința acestui mare om al lui 
Dumnezeu ar trebui să ne îndemne să ne stră-
duim să imităm? (v. 27) 

Ar trebui să ne străduim să imităm în special acți-
unile credinței lui, conștientizând prezența con-
stantă și atotpătrunzătoare a Dumnezeului sfânt 
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și binecuvântat în veci, și să știm că ochii Lui atot-
știutori, care cercetează totul, văd acțiunile exteri-
oare din viețile noastre, ca și mișcările interioare 
ale inimilor noastre, observând fiecare motivație, 
fiecare dorință și fiecare gând. 

4) Se mai poate menționa un alt act al credinței lui Mo-
ise? (v. 28) 

Dumnezeu a instituit Paștele și a poruncit ca sân-
gele mielului pascal să fie stropit pe laturile și pe 
pragul de sus al ușii caselor, ca o protecție de înge-
rul care a trecut prin Egipt ucigându-i pe întâi-
născuții din țară; prin credință, Moise a ascultat 
și, alături de poporul evreu, a păzit Paștele în ma-
niera poruncită de Dumnezeu (Exod 12). 

5) Cum au trecut evreii prin Marea Roșie? (v. 29) 

Ei au trecut prin mare ca și cum ar fi mers pe pă-
mânt uscat. 

6) I-au urmărit egiptenii până în mare? (v. 29) 

Da, ei au îndrăznit să îi urmărească astfel, dar marea 
s-a întors asupra lor și i-a acoperit, ei toți pierind. 

7) Cum au fost dărâmate zidurile Ierihonului? (v. 30) 

Prin credință. Potrivit călăuzirii divine, poporul a 
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înconjurat zidurile cetății timp de șapte zile și, po-
trivit credinței lor, zidurile au căzut în a șaptea zi, 
astfel că ei au putut intra în cetate și au putut să o 
cucerească (Ios. 6). 

8) Cum a scăpat curva Rahav de distrugereaIerihonu-
lui? (v. 31) 

Ea a scăpat prin credință. Auzind de minunile 
mari pe care Domnul le făcuse pentru poporul 
Său la Marea Roșie și de distrugerea celor doi îm-
părați ai amoriților, când iscoadele evreilor au 
mers să spioneze Ierihonul, ea le-a primit și le-a as-
cuns, astfel că iscoadele i-au promis că ea va fi 
ocrotită de distrugere când cetatea avea să fie cu-
cerită și distrusă. 

9) Ce continuă să spună apostolul? (v. 32-40) 

Din lipsa timpului necesar ca să insiste pe credința 
fiecăruia dintre cei menționați, el vorbește pe 
scurt despre reușitele credinței lor, printr-o descri-
ere generală. 

10) Cine sunt enumerați în descrierea făcută de apostol? 
(v. 32) 

Ghedeon, Barac, Samson, Ieftaie, David și Sa-
muel, ca și profeții. 
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11) Ce au făcut aceștia prin credință? (v. 33) 

Prin credință, ei au supus împărății, au făcut 
dreptate, au căpătat făgăduințe și au astupat gu-
rile leilor. 

12) La cine se face referire aici? (v. 32, 33) 

La cei enumerați mai devreme și la Daniel. 

13) Ce alte reușite au avut ei? (v. 34) 

Prin credință, unii „au stins puterea focului, au scă-
pat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost 
viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe”. 

14) Ce alte fapte ale credinței au avut ei? (v. 35) 

Prin credință, „femeile și-au primit înapoi pe 
morții lor înviați; unii, ca să dobândească o înviere 
mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea, care li 
se dădea, și au fost chinuiți”. 

15) Ce alte reușite ale credinței sunt menționate? (v. 36-
38) 

Prin credință, unii au îndurat încercarea batjocuri-
lor și a ocărilor crude, fiind legați și întemnițați. Al-
ții au fost susținuți prin credință în alte încercări; 
„au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, 
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chinuiți; au murit uciși de sabie, au pribegit îmbră-
cați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, 
prigoniți, munciți, ei, de care lumea nu era vred-
nică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peș-
teri și prin crăpăturile pământului”. 

16) Ce lucru lăudabil este spus despre acești credincioși 
care au suferit? (v. 38) 

Scriind sub inspirația Duhului Sfânt, apostolul 
spune despre acești credincioși alungați și sufe-
rinzi, care au fost urâți și disprețuiți de lume, că 
lumea nu era vrednică de ei. Ceea ce oamenii pre-
țuiesc puțin, Dumnezeu prețuiește mult. 

17) Cine a căpătat o bună mărturie? (v. 39) 

Toți acei credincioși din vechime, a căror credință 
este celebrată de apostol, care au avut astfel de re-
ușite prin credință și care au îndurat astfel de ne-
cazuri și suferințe din pricina credinței lor. 

18) Ce sens are expresia „n-au primit ce le fusese făgă-
duit”? Nu fusese făcută marea făgăduință a unui 
Mântuitor de la început, și repetată față de 
Avraam și fiii lui? (v. 39) 

Făgăduința unui Mântuitor a fost rostită prima 
dată părinților noștri care au căzut în păcat (Gen. 
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3:15), fiind reiterată lui Avraam (Gen. 22:18). În 
acest sens, ei primiseră făgăduința și au acceptat-o 
prin credință, dar, într-un alt sens, ei nu primiseră 
făgăduința, căci ea încă nu fusese împlinită în tim-
pul vieții lor; ei au murit fără să vadă împlinirea a 
ceea ce profeții doreau să vadă și nu au văzut, 
anume „patimile lui Hristos și slava de care aveau 
să fie urmate” (1 Petru 1:11-12). 

19) Dar nu primiseră ei făgăduința unui Canaan pă-
mântesc? (v. 39) 

Avraam, Isaac și Iacov nu au primit posesiunea 
acestei țări bune, nici nu avuseseră favoarea să Îl 
vadă pe Hristos în trup, astfel că despre ei se spune 
că „în credință au murit toți aceștia, fără să fi că-
pătat lucrurile făgăduite” [la plural] (v. 13.) Dar 
majoritatea celor despre care apostolul vorbește în 
a doua parte a acestui capitol au primit împlinirea 
făgăduinței legată de Canaanul pământesc, chiar 
dacă se spune despre ei și despre alții ca ei că „n-au 
primit ce le fusese făgăduit” [referindu-se la împli-
nirea făgăduințelor spirituale – n.ed.]. 

LECȚIA 5 

1) Care a fost starea lor după moarte? (v. 39) 
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Ei au intrat într-o stare de sfințenie și fericire, în 
acea stare de odihnă simbolizată de Canaanul pă-
mântesc. 

2) Ce dovadă poate fi adusă în acest sens? 

Am dovedit deja că patriarhii sunt în Cer, bucu-
rându-se de odihna și fericirea lui (vezi v. 13-16). 
În Psalmul 73:24, 26 ni se spune: „mă vei călăuzi 
cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă... Carnea 
și inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumne-
zeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea 
de moștenire”. Apoi în Psalmul 84:11 este scris: 
„Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, 
Domnul dă îndurare și slavă, și nu îi lipsește de ni-
ciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană”. „Dar 
eu”, exclamă David, „în nevinovăția mea, voi ve-
dea Fața Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de 
chipul Tău” (Ps. 17:15). Cu mult înaintea venirii 
urmașului Lui împărătesc, chiar înaintea morții 
sale, în timp ce își binecuvânta fiii, Iacov și-a ex-
primat nădejdea prin această rugăciune plină de 
evlavie: „În ajutorul Tău, nădăjduiesc, Doamne!” 
(Gen. 49:18). 

3) Ce lucru mai bun ne-a dat Dumnezeu? (v. 40) 

El i-a dat Bisericii împlinirea făgăduinței mărețe 
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prin trimiterea Fiului Său în lume ca să zdro-
bească capul șarpelui, să distrugă lucrările dia-
volului, să împlinească lucrarea glorioasă de răs-
cumpărare și să binecuvânteze Biserica Lui cu lu-
mină și har, aducând-o la închinarea și privilegiile 
noului legământ și binecuvântând astfel toate fa-
miliile pământului. 

4) De ce a fost acesta un lucru mai bun, păstrat pentru 
noi, care nu le-a fost dat la vremea respectivă pă-
rinților noștri din vechime? (v. 40) 

În înțelepciunea Lui infinită, Dumnezeu a consi-
derat că este mai bine să treacă Biserica prin dife-
rite dispensații și să crească gradual lumina și pri-
vilegiile ei, până ce Mesia avea să vină, la împlini-
rea vremii, ca să aducă marea jertfă pentru păcat, 
către care toate jertfele animale doreau să îndrepte 
credința oamenilor, și să inaugureze astfel acea 
dispensație completă care va dura până la sfârșitul 
lumii.  

Cei din vechime nu au trăit să vadă împlinirea vre-
mii și, desigur, nu au putut fi părtași la lumina bi-
necuvântată care strălucește acum asupra Biseri-
cii, nici la acea libertate și încredere în închinarea 
înaintea lui Dumnezeu, de care noi avem fericirea 
să ne bucurăm acum. 
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5) Care este sensul motivului pentru care a existat 
această diferență, prin folosirea expresiei „ca să n-
ajungă ei la desăvârșire”? (v. 40) 

(1) Așa cum am observat deja, ei nu au trăit în vre-
mea pe care Dumnezeu, în înțelepciunea Lui infi-
nită, o alesese când să inaugureze acea stare desă-
vârșită a Bisericii, în ce privește lumina, harul și 
privilegiile de care ne bucurăm acum în Evanghe-
lie, începând de la venirea lui Hristos. (2) Starea 
finală de fericire și slavă va fi dată întregii Biserici 
în același timp. Biserica a existat în perioade dife-
rite de timp și în stări diferite în ce privește lu-
mina, privilegiile și formele de închinare, dar toate 
părțile Bisericii aparțin unui întreg. Toți credinci-
oșii, oriunde s-ar afla din punct de vedere al locu-
lui sau timpului, și oricare ar fi circumstanțele în 
care s-ar găsi, formează acea unică Biserică, bine-
cuvântată și glorioasă, pe care Hristos a răscum-
părat-o cu sângele Lui și pe care a sfințit-o prin 
Duhul Lui. Această unică Biserică răscumpărată, 
pe care El a iubit-o și pentru care S-a dat pe Sine, 
va fi înfățișată la sfârșitul lumii într-un singur 
trup, o „Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură 
sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană” 
(Efes. 5:27). Trupurile tuturor sfinților care au 
murit înainte și după venirea lui Hristos vor 
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dormi în mormintele lor până la sosirea acelei zile 
fericite, când El le va porunci să se ridice din 
morți, când toți vor sta împreună la dreapta Lui și 
când toți vor auzi sentința de aprobare: „Veniți 
binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împără-
ția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” 
(Matei 25:34). Toți Îl vor urma atunci într-un șir 
glorios, în înaltul Cerului, unde vor primi ferici-
rea și slava veșnică și desăvârșită, care au fost pro-
curate pentru ei prin moartea Răscumpărătorului 
lor. 

6) Dar această exprimare nu face aluzie la o schimbare 
binecuvântată și o creștere a bucuriilor în Cer? 

Trebuie să rămânem la adevărul biblic că părinții 
noștri din vechime au fost primiți în Cer la moar-
tea lor, prin meritele anticipate ale lui Hristos, dar 
nu este nepotrivit să presupunem că, după ce Răs-
cumpărătorul a plătit prețul răscumpărării lor în 
fapt și S-a înălțat la Cer, înfățișându-Se înaintea 
Tatălui Său ca Marele nostru Preot și așezându-Se 
la dreapta Măreției infinite ca să stăpânească 
„peste toate lucrurile [, spre binele] Bisericii” Sale, 
o schimbare binecuvântată și o creștere a bucuriei 
i-a vizitat pe sfinții din Cer și a crescut mult starea 
desăvârșirii lor, chiar dacă ei erau fericiți și înainte 
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de aceasta. O schimbare deosebită și binecuvân-
tată a fost produsă de aceste evenimente glorioase 
în starea Bisericii de pe pământ, așa că de ce să nu 
credem că s-a petrecut o schimbare deosebită și fe-
ricită și în Biserica din Cer? Anterior, sfinții din 
slavă puteau să cânte cântarea lui Moise și să Îl la-
ude pe Dumnezeu pentru eliberările date Bisericii 
Sale, dar acum, ei nu cântă doar cântarea lui Mo-
ise, ci și cântarea Mielului, lăudându-L pe Dum-
nezeu pentru acea măreață eliberare ce a venit asu-
pra Bisericii prin Fiul Său, eliberare pe care toate 
celelalte o ilustrau simbolic și tipologic. 

Întoarcerea triumfătoare a Fiului lui Dumnezeu 
la Cer, fiind cuceritor asupra păcatului, a morții și 
a Iadului, și descoperirea marilor taine ale răscum-
părării, care fuseseră ascunse vreme de generații și 
veacuri întregi, trebuie să fi crescut fericirea și bu-
curia îngerilor. De ce oare să nu se fi petrecut ace-
lași lucru cu sufletele oamenilor făcute desăvâr-
șite? În aceste aspecte diferite, se pare că sfinții din 
vechime nu sunt desăvârșiți fără noi, care avem fe-
ricirea de a trăi în vremea Evangheliei. 
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EVREI 12  
 

LECȚIA 1 

1) Ce cuprinde acest capitol? 

El cuprinde (1) un îndemn la alergarea cursei creș-
tine; (2) descrierea naturii, scopului și beneficiilor 
suferinței; (3) descrierea caracterului deosebit al 
dispensației creștine; și (4) statuarea necesității su-
punerii față de Evanghelie. 

2) De cine suntem noi înconjurați? (v. 1) 

De un mare nor de martori. 

3) Cine formează acest nor? (v. 1) 

El este format din toți credincioșii din vechime, des-
pre care apostolul a vorbit, care ne-au lăsat exemple 
atât de nobile de credință vie, de curaj eroic și de per-
severență răbdătoare în suferință, în slujirea lui 
Dumnezeu, și care au fost atât de adânc părtași pur-
tării celor ce au mers pe aceeași cale către Cer. 

4) Având în vedere acești martori, ce suntem îndemnați 
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să facem? (v. 1) 

Suntem îndemnați să alergăm cu stăruință în aler-
garea care ne stă înainte. 

5) Ce trebuie să facem ca să ducem la bun sfârșit această 
cursă? (v. 1) 

Trebuie să lăsăm deoparte orice piedică, orice lu-
cru care ne-ar bloca alergarea, indiferent dacă el 
vine din ambiție pământească, din iubirea de plă-
ceri sau de bani, ori din frica de suferință. 

6) Ce altceva este necesar? (v. 1) 

Trebuie să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară 
așa de lesne. 

7) Ce este acel păcat? (v. 1) 

Este un păcat ce izvorăște din constituția omului 
sau din circumstanțele în care el se găsește; poate 
fi un singur păcat sau pot fi mai multe; poate fi un 
păcat ce rezultă dintr-o schimbare a circumstan-
țelor vieții sau ca urmare a înaintării în vârstă; 
poate fi vorba de păcate ale tinereții, ale vârstei 
adulte sau ale bătrâneții. 

8) Cum trebuie dat deoparte acest păcat? (v. 1) 
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Trebuie să ne păzim de el, să ne rugăm și să lup-
tăm împotriva lui, făcând tot ce putem ca să îl su-
punem și să îl stăpânim. 

9) Cum trebuie să alergăm cursa credinței? (v. 1) 

Suntem chemați să o ducem cu răbdare, perseve-
rând în străduințele noastre până la capătul 
cursei, fără să ne poticnim de greutățile cu care ne-
am confrunta pe cale. 

10) Care este cursa în care trebuie să alergăm? (v. 1) 

Ea este viața creștină, viața credinței în Hristos și 
a ascultării de Dumnezeu. 

11) Cine a pus înaintea noastră această cursă? (v. 1) 

Dumnezeu a pus înaintea noastră această cursă, în 
Cuvântul Lui, unde este descrisă și unde El ne in-
vită și ne poruncește să o ducem până la capăt, 
luptând pentru premiul glorios pus înaintea noas-
tră, spre încurajarea noastră. 

12) La ce se face aluzie aici? 

Apostolul face aluzie la Jocurile Olimpice, atât de 
cunoscute în Grecia, care erau celebrate cu multă 
paradă și pompă. 
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13) Este această aluzie una fericită? (v. 1) 

Da, căci viața creștină cere toată lepădarea de sine, 
toată străduința, toată perseverența și toată răbda-
rea care erau cerute și din partea celor ce alergau la 
cursele grecești. 

14) În ce fel diferă cursa creștinului de cursele grecilor? 
(v. 1) 

Ea diferă în ce privește magnitudinea premiului. 
Grecii luptau pentru o cunună pieritoare, pe când 
noi alergăm pentru o cunună nepieritoare. 

15) În ce alt aspect diferă cele două? (v. 1) 

Cele două curse diferă și prin următorul aspect 
important și fericit: la cursele grecești, o singură 
persoană putea câștiga premiul, dar în cursa creș-
tină, toți cei ce rămân pe calea poruncită, perseve-
rând în credință și răbdare până la sfârșit, vor câș-
tiga un premiu glorios. Unii pot să îi întreacă pe 
alții în străduințele lor și în viteză, câștigând astfel 
o cunună mai bogată și mai glorioasă, însă toți cei 
credincioși vor fi încununați în final. 

16) Prin ce anume ne încurajează apostolul să alergăm 
în cursa creștină? (v. 1) 
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El ne încurajează și ne stimulează prin faptul că 
suntem înconjurați de un mare nor de martori.  

Prezența unui număr uriaș de oameni veniți din 
toate părțile Greciei, din toate clasele sociale, ca să 
îi vadă și să îi aplaude pe cei ce ieșeau învingători 
la jocuri, era un lucru foarte încurajator pentru 
cei care participau la curse, îndemnându-i să facă 
orice efort posibil ca să o câștige. Tot așa, cât de 
animator ar trebui să fie pentru noi gândul că sun-
tem înconjurați de un nor mai mare de martori, 
că suntem înconjurați de toți credincioșii din ve-
chime și de toți cei care au mers înaintea noastră 
alergând în cursa creștină și câștigând premiul glo-
rios! 

17) Ce mărturisesc aceștia? (v. 1) 

Prin perseverența lor răbdătoare în suferințe 
groaznice și prin reușitele lor eroice, ei mărturisesc 
despre eficacitatea credinței care le-a dat un curaj 
nobil, o răbdare neobosită și o perseverență sta-
tornică; ei mărturisesc despre cât de mult prețuiau 
premiul alergării pus înaintea lor; și mărturisesc 
despre credincioșia lui Dumnezeu care le-a dat tot 
harul, toată susținerea și toată mângâierea nece-
sare celor care se bazează pe făgăduințele Lui bine-
cuvântate. 
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18) În ce alt fel putem să îi vedem pe acești martori? (v. 
1) 

Noi nu știm ce implicare au sufletele celor plecați 
în treburile acestei lumi, nici felul în care ele ar pu-
tea să reviziteze adesea această scenă a încercărilor 
și trudei lor, această locuință a prietenilor și rude-
lor lor, această școală în care viitorii lor tovarăși și 
moștenitori se pregătesc pentru moștenirea lor 
veșnică, dar știm că există bucurie în Cer pentru 
un singur păcătos care se pocăiește și că îngerii 
sunt „toți duhuri slujitoare trimise să îndepli-
nească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântui-
rea” (Evrei 1:14).  

De aceea, oare nu putem concluziona că ei pri-
mesc vești despre starea Bisericii de pe pământ, 
dacă nu mai sunt martori oculari ai stării acesteia, 
că ei se bucură de străduințele noastre credinci-
oase și de suferința noastră în răbdare, și că ne vor 
primi cu bucurie la capătul alergării noastre? De 
aceea, am putea să îi considerăm ca fiind prezenți, 
uitându-se la purtarea noastră, întristându-se de 
lenevia noastră, bucurându-se de eforturile noas-
tre și aplaudând succesul nostru final. 

19) Către cine suntem chemați să privim în alergarea 
noastră? (v. 2) 
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Suntem chemați să privim la Isus sau, așa cum su-
gerează textul în original, să ne mutăm privirile de 
la această lume, cu plăcerile și terorile ei, și să le în-
dreptăm țintă către Isus. Ochii noștri trebuie în-
dreptați către El pe tot parcursul cursei credinței 
noastre. 

20) În ce privințe trebuie să ne ațintim privirile către 
Isus? (v. 2) 

Trebuie să privim la El ca Autorul și Desăvârșito-
rul credinței noastre sau, așa cum spune textul în 
original, ca fiind Liderul și Cel ce finalizează mân-
tuirea noastră. El a mers înaintea noastră în 
această alergare creștină și ne-a dat un exemplu 
glorios de suferință răbdătoare, de curaj eroic și de 
tărie invincibilă. El ne va susține în alergarea noas-
tră, ne va înviora cu un curaj sfânt, ne va face să 
fim mai mult decât biruitori și ne va da o răsplată 
veșnică. De aceea, haideți să ne ațintim mereu pri-
virile asupra Lui, Liderul, Exemplul, Ajutorul și 
Judecătorul nostru, și Cel ce ne răsplătește. 

LECȚIA 2 

1) Ce a îndurat Isus? (v. 2) 

El a îndurat crucea. 
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2) Ce fel de moarte era moartea pe cruce? (v. 2) 

Era o moarte extrem de dureroasă și lentă, fiind 
una rușinoasă și infamă, la care erau supuși doar 
sclavii și răufăcătorii. 

3) Cum a îndurat Isus această moarte? (v. 2) 

El a îndurat-o cu cea mai mare răbdare și noblețe; 
El a disprețuit ocara și durerea crucificării. 

4) Unde este El acum? (v. 2) 

Acum, El stă așezat în glorie infinită la dreapta 
scaunului de domnie al lui Dumnezeu, domnind 
peste întreg Universul și cârmuindu-l spre mântu-
irea Bisericii Sale (Efes. 1:19-23). 

5) Ce L-a susținut și L-a animat pe Mântuitorul nostru 
în suferințele Sale pentru noi? (v. 2) 

„Bucuria care-I era pusă înainte”. 

6) În ce consta acea bucurie? (v. 2) 

Gloria lui Dumnezeu revelată în mântuirea a ne-
numărați păcătoși din rasa noastră, înălțarea Sa 
glorioasă la dreapta lui Dumnezeu, și fericirea și 
gloria care au venit prin moartea Sa asupra a mili-
oane de ființe nemuritoare. 
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7) Ce implicație practică ar trebui să extragem din acest 
adevăr? (v. 2) 

Ar trebui să luăm aminte cu profunzime la purta-
rea Mântuitorului nostru, la suferințele Lui, la 
exemplul Lui, la înălțarea Sa, și să ne străduim să ne 
îmbibăm în atitudinea Lui, să imităm exemplul 
Său binecuvântat și să privim înainte către răsplata 
străduințelor și a trudei noastre credincioase: „Eu 
socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt 
vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are 
să fie descoperită față de noi” (Rom. 8:18). 

8) Ce a îndurat Isus din partea păcătoșilor? (v. 3) 

El a îndurat împotrivirea și răzvrătirea lor față de 
El. Păcătoșii au respins pretențiile Lui, au perver-
tit gândurile lor față de purtarea Lui, L-au insultat 
vorbind despre El ca și cum ar fi fost un băutor de 
vin și un gurmand, L-au blasfemiat ca pe un im-
postor și L-au acuzat că scotea diavolii cu ajutorul 
lui Belzebub, prințul acestora. 

9) Ce implicație practică ar trebui să tragem din acest 
lucru? (v. 3) 

Ar trebui să luăm aminte la ce s-a petrecut cu 
Mântuitorul nostru și cum a purtat El un astfel de 
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tratament din partea celor pentru binele cărora a 
slujit, și ar trebui să ne așteptăm să ne confruntăm 
cu o atitudine asemănătoare din partea oamenilor 
răi, să învățăm să o suportăm cu răbdare, fără să 
cădem de oboseală în mințile noastre. 

10) Ce înduraseră creștinii evrei? (v. 4) 

Ei fuseseră vorbiți de rău și ocărâți, le fuseseră 
confiscate bunurile, dar, în lupta împotriva păca-
tului, ei nu se împotriviseră până la sânge. Dum-
nezeu îi ferise de persecuția extremă la care fuse-
seră supuși alți creștini. 

11) De ce uitaseră ei? (v. 5) 

Ei uitaseră de un îndemn important conținut în 
Scriptură. 

12) Care era acest îndemn? (v. 5) 

Era un îndemn blând și părintesc din partea lui 
Dumnezeu, care îi privea ca pe copiii Lui: „Fiule, 
nu disprețui pedeapsa Domnului, și nu-ți pierde 
inima când ești mustrat de El”. 

13) Care este responsabilitatea noastră în ce privește su-
ferințele și încercările? (v. 5) 
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Suntem chemați să recunoaștem mâna lui Dum-
nezeu atunci când acestea vin peste noi; să nu o 
disprețuim, nici să adoptăm un spirit stoic, ca și 
cum suferințele nu ar fi vrednice să fie luate în 
seamă și folosite cum se cuvine; să nu fim descu-
rajați de ele, ca și cum ar fi prea greu de suportat, 
așa încât să apelăm la mijloace nelegitime ca să scă-
păm de ele. În suferințe și încercări, trebuie să ne 
plecăm în supunere față de voia lui Dumnezeu, să 
încercăm să le folosim și să cerem ajutor de la 
Dumnezeu, având credința că El le va folosi spre 
sfințirea noastră, și să așteptăm din partea Lui o 
eliberare plină de har. 

14) În ce lumină prezintă apostolul suferințele? (v. 6) 

El le prezintă într-o manieră pozitivă și încuraja-
toare, învățându-ne să le privim ca și cum nu vin 
de la un judecător mânios, ci de la un Tată iubi-
tor, care Își disciplinează copiii pentru că au ne-
voie de corecție, El continuând să-i iubească și să 
manifeste compasiune față de ei, chiar dacă au ne-
voie de mustrare severă. 

15) Ce dovadă putem extrage din suferințe? (v. 7) 

Dacă îndurăm mustrarea cu o atitudine potrivită 
și corectă a minții, putem învăța din suferințele 
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noastre că suntem copiii lui Dumnezeu și că El ne 
tratează ca pe niște fii. 

16) Ce ar dovedi dacă am fi scutiți de disciplinare? (v. 
8) 

Aceasta ar dovedi că nu am fi copiii lui Dumnezeu. 

17) Din ce reiese acest lucru? (v. 8) 

Pentru că este privilegiul tuturor copiilor lui 
Dumnezeu să fie corectați de mâna Lui părin-
tească. 

18) Cum îi tratăm noi pe părinții noștri pământești, 
atunci când ei ne corectează? (v. 9) 

Noi ne supunem cu reverență mâinii lor care ne 
disciplinează. 

19) Ce implicație rezultă dintr-o astfel de atitudine 
față de părinții noștri pământești? (v. 9) 

De aici rezultă că, dacă ne supunem părinților noștri 
trupești, cu atât mai mult ar trebui să ne supunem, 
cu reverență, mâinii Tatălui sufletelor noastre, 
atunci când El ne disciplinează, ca să putem trăi. 

20) Cum ne disciplinează părinții noștri pământești? 
(v. 10) 
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Ei își corectează copiii după cum găsesc ei de cu-
viință, deseori într-un fel nepotrivit și de multe ori 
cu patimă. 

21) Dar cum ne disciplinează Dumnezeu? (v. 10) 

Dumnezeu Își corectează întotdeauna copiii cu 
înțelepciune, când ei au nevoie de corecție, disci-
plinându-i „spre binele lor”, ca să poată deveni 
„părtași sfințeniei Lui”. 

22) Este disciplinarea un lucru aducător de bucurie? (v. 
11) 

Nu, ci cât timp durează, ea este dureroasă și neplă-
cută. 

23) Dar rămâne așa și la final? (v. 11) 

Nu, ci ea este folositoare prin harul sfințitor al lui 
Dumnezeu, producând ulterior roadele pline de 
pace ale neprihănirii în viețile celor care o primesc 
cu răbdare, credință și nădejde. 

24) Ce anume începe să discute apostolul de la versetul 
12 până la versetul 17? 

El discută despre anumite îndatoriri de natură re-
lațională ale credincioșilor, îndatoriri pe care 
membrii Bisericii le au unii față de alții. 
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LECȚIA 3 

1) Ce îndemn dă apostolul în versetele 12 și 13? 

El îi îndeamnă pe creștinii evrei să îi încurajeze, să 
îi anime și să îi întărească pe cei obosiți, întristați 
și slabi, și să îndepărteze orice obstacol din calea 
lor, așa încât cei ce șchiopătează să nu fie descura-
jați de greutățile de pe cale și să nu fie ispitiți să o 
părăsească, abandonându-și mărturia din cauza 
fricii sau pentru că și-ar dori o viață ușoară și si-
gură. 

2) Ce trebuie să urmărim? (v. 14) 

Trebuie să urmărim și să stimulăm pacea, strădu-
indu-ne pe cât ne este posibil, potrivit responsabi-
lităților fiecăruia, să trăim în pace cu toți oamenii. 
De asemenea, trebuie să urmărim sfințirea. 

3) Ce este necesar pentru a-L vedea pe Domnul? (v. 14) 

Sfințenia inimii și a vieții. 

4) Ce anume este inclus în sfințenie? (v. 14) 

Sfințenia începe odată cu regenerarea sau nașterea 
din nou, ea se manifestă prin pocăință și credință, 
cuprinde smerenia și dragostea față de Dumnezeu 
și față de oameni, și se arată prin fapte bune, prin 
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zel față de Dumnezeu și interesele credinței, și 
printr-o gândire cerească. 

5) Ce comportă a-L vedea pe Dumnezeu? (v. 14) 

Dumnezeu este invizibil, El locuind într-o lumină 
inaccesibilă omului, fiind plin de slavă, astfel că 
niciun om nu L-a văzut, și nici nu Îl poate vedea 
și să trăiască. În acest sens, El nu poate fi văzut de 
niciun muritor. 

6) În ce sens poate fi văzut? (v. 14) 

Dumnezeu poate fi văzut cu ochiul credinței. 
Credința poate vedea și poate contempla la per-
fecțiunile și gloriile Sale, așa cum sunt manifestate 
în Hristos și în lucrarea Lui. Privindu-L astfel, 
credinciosul se bucură de El și are o părtășie dulce 
cu El, care este Izvorul oricărei binecuvântări. Așa 
este văzut Dumnezeu pe pământ. 

7) Cum este văzut Dumnezeu în Cer? 

În Cer, Dumnezeu descoperă toată strălucirea Sa 
înaintea ochilor admirativi ai sfinților Lui, um-
plându-i de o părtășie și de bucurii ce nu pot fi 
descrise. 

8) Cine Îl va vedea astfel pe Dumnezeu în Cer? 
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Doar cei născuți din nou, sfințiți, curați și sfinți. 

9) La ce trebuiau creștinii evrei să ia seama? (v. 15) 

Ei trebuiau să ia seama bine ca nu cumva vreun 
om să eșueze să capete harul lui Dumnezeu, și să 
se străduiască să se asigure nu doar de mântuirea 
lor, ci și de mântuirea altora. 

10) Ce sens are expresia „rădăcină de amărăciune” din 
versetul 15? 

Sensul este cel al pătrunderii unor erezii pericu-
loase sau practici necreștine și rele, care i-ar fi co-
rupt și pângărit pe mulți dintre ei, punându-i în 
pericol spiritual. 

11) Cum era Esau? (v. 16) 

Esau a fost un om lumesc, care, pentru o mâncare, 
i-a vândut fratelui său Iacov dreptul de întâi-năs-
cut și binecuvântarea legământului lui Dumne-
zeu (Gen. 25:29-34). 

12) Care a fost consecința acțiunii lui? (v. 17) 

Esau și-a pierdut binecuvântarea pentru tot-
deauna. După aceea, el a căutat foarte zelos să o 
primească, după ce Isaac, tatăl lui, i-o dăduse lui 
Iacov, dar era prea târziu. Hotărârea tatălui său nu 
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mai putea fi schimbată. El nu putea și nu voia să 
ia binecuvântarea de la fiul cel mai mic, ca să i-o 
dea celui mai mare. Esau a trebuit să îndure con-
secințele inimii lui lumești când și-a vândut drep-
tul de întâi-născut. 

13) Ce lecție i-a învățat aceasta pe evrei? (v. 7) 

Această situație i-a învățat care erau consecințele 
înfricoșătoare ale apostaziei, anume că Dumne-
zeu putea să Își retragă harul de la aceia care, de 
frica persecuției sau din dragoste față de lume, re-
nunțau la Evanghelie, astfel că erau lăsați în final 
să piară în păcatele lor. 

14) La ce argumentație se întoarce acum apostolul? (v. 
18-29) 

El se întoarce la caracterul deosebit al dispensației 
creștine, făcând acest lucru ca să îi despartă pe 
evrei de Lege și ca să le confirme atașamentul față 
de Evanghelie. 

15) Cum prezintă el superioritatea dispensației creș-
tine? (v. 18-24) 

Apostolul face un contrast între modalitatea de 
instituire a dispensației harului și cea a Legii. 
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16) Care erau diferențele lor caracteristice? (v. 18-24) 

Dispensația Legii fusese inaugurată cu o măreție 
îngrozitoare și o grandoare înspăimântătoare, fi-
ind menită să le inspire oamenilor frică și să îi um-
ple de spaimă, pe când dispensația harului a fost 
inaugurată cu o măreție blândă și atrăgătoare, 
gândită într-un fel ca să îi atragă, să îi câștige și să 
îi convingă pe păcătoși să accepte îndurarea ce li 
se oferă. 

17) Cum a fost dată Legea? (v. 18) 

Ea a fost proclamată de pe Muntele Sinai, în pus-
tietatea Peninsulei Arabice. 

18) Putea fi atins muntele? (v. 18) 

El era un munte fizic, așa că putea fi atins, numai 
că Dumnezeu interzisese cu strictețe acest lucru la 
momentul manifestării Lui îngrozitoare, orice 
om sau animal care s-ar fi atins de munte urmând 
să moară. 

19) Cum a apărut Dumnezeu pe munte? 

Muntele a fost cuprins de flăcări și acoperit de ne-
gură și întuneric, cutremurându-se și fiind cu-
prins de furtună. 
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20) Ce sunet s-a auzit atunci? (v. 19) 

Sunetul unei trâmbițe și a unui glas, care a vorbit 
într-o manieră atât de înspăimântătoare, încât oa-
menii nu mai doreau să îl audă, căci nu puteau să 
suporte poruncile și sunetele lui înfricoșătoare. 

21) Dar Moise a putut îndura această scenă înspăi-
mântătoare? (v. 21) 

Moise s-a bucurat de o părtășie specială și apropi-
ată cu Dumnezeu, și totuși atât de înfricoșătoare 
a fost acea priveliște, încât nici măcar acest bărbat 
sfânt nu a putut să o suporte, căci a spus: „Sunt 
îngrozit și tremur”. 

LECȚIA 4 

1) De ce a fost dată Legea în acest fel? 

Dumnezeu a găsit de cuviință să folosească o astfel 
de măreție înspăimântătoare și manifestări atât de 
înfricoșătoare ale ei când a inaugurat dispensația 
Legii și când a dat Cele 10 Porunci, ca să marcheze 
adevărata natură a acelei dispensații și să îi con-
vingă pe păcătoși că era imposibil să fie îndreptă-
țiți prin faptele Legii. 

2) Dar dispensația Evangheliei cum a fost inaugurată? 
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(v. 18) 

Ea a fost inaugurată într-o manieră foarte diferită 
și opusă celei a Legii. Apostolul le spune creștinilor 
evrei că ei nu s-au apropiat de un astfel de munte 
arzând și de o astfel de scenă înfricoșătoare. 

3) Cum a fost inaugurată această scenă a Evangheliei? 
(v. 22) 

Creștinii evrei se apropiaseră „de muntele Sionu-
lui, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul 
ceresc”. 

4) S-a referit apostolul aici la un munte material și la o 
cetate fizică? (v. 22) 

Nu, căci muntele era unul spiritual, simbolizat prin 
Muntele Sionului, iar cetatea era și ea spirituală, mo-
tiv pentru care este denumită „Ierusalimul ceresc”. 

5) Ce înțeles au aceste expresii figurative? (v. 22) 

Ele vorbesc despre Biserica lui Hristos, care fusese 
simbolizată de Muntele Sion și de Ierusalim (Isaia 
2:2-3; Ps. 88:3, 5), pentru că Templul în care 
Dumnezeu locuia, ca simbol al prezenței Sale, 
unde primea închinare și de unde Își proclama cu-
vintele, fusese zidit pe Muntele Sion și în cetatea 
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Ierusalim (Ps. 48:1-2, 11-14). 

6) Este Biserica asemănătoare unei cetăți? (v. 22) 

Da, căci la fel cum o cetate are membri care for-
mează o singură societate și sunt guvernați de ace-
leași legi, și Biserica este ca o cetate, sub autorita-
tea aceluiași Cap glorios, membrii ei fiind părtași 
acelorași privilegii binecuvântate și aceleiași ocro-
tiri deosebite. 

7) De ce fuseseră descriși evreii ca și cum se apropiaseră 
de o „adunare în sărbătoare a îngerilor”? (v. 22) 

Îngerii au multe lucruri în comun cu Biserica lui 
Hristos; ei sunt toți folosiți de Isus Hristos ca să 
slujească spre binele ucenicilor Lui; ei sunt tova-
rășii noștri de slujire; apoi credincioșii, care for-
mează în Cer o singură adunare cu ei, se vor în-
china alături de ei în jurul scaunului de domnie al 
lui Dumnezeu și vor fi implicați împreună în slu-
jiri asemănătoare. 

8) Ce sens are expresia „Biserica celor întâi-născuți, care 
sunt scriși în ceruri”, de care se apropiaseră evreii 
creștini? (v. 23) 

Cei întâi-născuți dintre evrei aveau de la Dumne-
zeu dreptul la autoritate și la privilegii speciale; 
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dar aici, sensul este cel al aleșilor lui Dumnezeu 
din fiecare epocă și din fiecare generație, numele 
lor fiind scrise în Cer ca aparținând Bisericii lui 
Dumnezeu; creștinii evrei au fost invitați în părtă-
șia lor, iar adevărații credincioși dintre ei aveau să 
facă parte din aceeași adunare și Biserică binecu-
vântată și glorioasă. 

9) Ce alt privilegiu al Bisericii este menționat în acest 
verset? (v. 23) 

Creștinii evrei erau invitați să se apropie de Dum-
nezeu, Suveranul și Judecătorul infinit al tuturor. 
El Și-a așezat tronul de har în Biserică, iar așa cum 
am văzut, calea către Locul Preasfânt a fost des-
chisă pentru credincioși prin sângele lui Hristos, 
ei intrând în prezența lui Dumnezeu; ei au permi-
siunea să se apropie cu îndrăzneală, cu libertate și 
încredere, la fel cum copiii se apropie de un tată 
care poate și vrea să îi ajute. 

10) Cine sunt „duhurile celor neprihăniți, făcuți desă-
vârșiți”? (v. 23) 

Acestea sunt duhurile tuturor credincioșilor din 
vechime, despre care apostolul scrisese, și ale tutu-
ror celor ce au murit în evlavie, care, fiind eliberați 
de păcat, trăiesc în fericire cu Dumnezeu, în Cer. 
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Alături de aceste suflete fericite și sfinte, Biserica de 
pe pământ formează o singură adunare binecuvân-
tată sau o singură Biserică; iar membrii ei de pe pă-
mânt vor merge în partea ei cerească la moartea lor. 

11) Ce alt privilegiu deosebit al Bisericii lui Hristos este 
menționat aici? (v. 24) 

Creștinii evrei se apropiaseră de Isus, Mijlocitorul 
noului legământ. Moise fusese un mijlocitor al 
unui legământ legal, dar Isus, Fiul lui Dumnezeu, 
este Mijlocitorul noului legământ; El a împlinit 
pentru poporul Său toate condițiile legământu-
lui, prin jertfa de Sine, prin ascultarea Lui până la 
moarte, asigurându-i de împlinirea tuturor făgă-
duințelor lui bogate și glorioase. Asemenea crești-
nilor evrei, și noi suntem chemați să ne punem 
credința în acest Mijlocitor și în lucrarea Lui. 

12) Care este ultimul privilegiu specificat? (v. 24) 

Credincioșii evrei se apropiaseră de „sângele stro-
pirii, care vorbește mai bine decât sângele lui 
Abel”. Aici se face referire la stropirea cu sânge ce-
rută de Lege pentru iertare și ocrotire. Acela era 
însă sânge de animale, care nu putea îndepărta pă-
catul din conștiință, nici nu putea aduce mântui-
rea de mânia viitoare. Dar acesta este sângele lui 
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Hristos, care, când este stropit peste conștiință, 
îndepărtează toată vinovăția și garantează favoa-
rea lui Dumnezeu și viața veșnică, astfel că vor-
bește despre lucruri mai bune decât tot sângele 
animalelor care fusese vărsat, de la sângele jertfei 
adusă de Abel, chiar dacă a fost primită de Dum-
nezeu, până la sângele ultimei jertfe ce a fost adusă 
în conformitate cu rânduiala divină. 

LECȚIA 5 

1) De ce s-a întors apostolul la discuția lui deosebită des-
pre superioritatea dispensației creștine? (v. 25) 

El a făcut acest lucru ca să împlinească scopul cu 
care a scris epistola, anume să corecteze ideile gre-
șite ale unora dintre evrei despre Lege, să îi întă-
rească în atașamentul lor față de Evanghelie și să îi 
ferească de pericolul apostaziei în care aceștia ar fi 
putut să cadă de frica persecuției sau din iubirea 
față de lume. 

2) Ce dovedește acest lucru? (v. 25) 

Avertismentul care vine imediat după această 
enumerare a privilegiilor creștine: „Luați seama ca 
nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vor-
bește!” 
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3) Cine se făcea vinovat de acest păcat al respingerii lui 
Hristos? (v. 25) 

Atât aceia dintre evrei care refuzaseră să primească 
Evanghelia, cât și cei care apostaziaseră de la măr-
turisirea Evangheliei. 

4) Cum este întărit acest avertisment? (v. 25) 

Apostolul le reamintește evreilor de pedeapsa în-
fricoșătoare care avea să vină cu siguranță peste 
toți cei ce se făceau vinovați de acest mare păcat. 

5) Cine a vorbit pe pământ? (v. 25) 

Moise sau, mai precis, Dumnezeu, prin interme-
diul lui Moise. 

6) Cine vorbește din Cer? (v. 25) 

Isus Hristos, care este în Cer și vestește acum 
Evanghelia, care S-a pogorât din Cer să le-o pro-
povăduiască păcătoșilor, și care le-o vestește prin 
slujitorii Lui și prin Duhul Său. 

7) Al cui a fost glasul care a clătinat pământul în ve-
chime? (v. 26) 

Acela a fost glasul Fiului lui Dumnezeu, care a dat 
Legea de pe Muntele Sinai, când „tot muntele se 
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cutremura cu putere” (Exod 19:18). 

8) Ce ni se spune că va face El? (v. 26) 

El a făgăduit aceasta: „Voi mai clătina încă odată 
nu numai pământul, ci și cerul”. 

9) Care este înțelesul acestei exprimări? (v. 26) 

Sensul este că El avea să răstoarne întreaga situație 
statală și religioasă a evreilor, prima prin clătinarea 
pământului și a doua prin clătinarea Cerului. 

10) Cum interpretează apostolul însuși aceste lucruri? 
(v. 27) 

„Cuvintele acestea – ‚încă odată’ – arată că schim-
barea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor fă-
cute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile 
care nu se clatină”. 

12) Ce lucruri fuseseră clătinate? (v. 27) 

Vechiul legământ, care este descris în Evrei 8:13 
ca învechindu-se și fiind gata să fie abolit. Acest 
legământ instaurase statutul național și religios al 
evreilor. 

13) Ce înțeles au cuvintele „lucrurile care nu se cla-
tină”? (v. 27) 
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Ele se referă la Biserica din dispensația Evanghe-
liei, cu rânduielile și privilegiile ei, care este des-
crisă în următorul verset ca o „împărăție, care nu 
se poate clătina”. 

14) Au fost îndepărtate lucrurile clătinate? (v. 28) 

Da, căci întreg statul evreiesc și economia mozaică 
au fost răsturnate, pentru inaugurarea Bisericii 
evanghelice, cu închinarea și privilegiile ei. 

15) Ce am primit noi, creștinii? (v. 28) 

Am primit o Împărăție care nu se clatină, dispen-
sația creștină, denumită și Împărăția cerurilor. Ea 
este acea Împărăție întemeiată de Dumnezeul ce-
rurilor, care va distruge toate celelalte împărății 
(Dan. 2:34-35, 44). 

16) Ce sens are expresia „am primit o împărăție”? (v. 
28) 

Sensul este că această Împărăție, în care Hristos 
domnește, a fost întemeiată în lume spre folosul 
nostru și că, dacă suntem adevărați credincioși, 
trăim în ea și suntem părtași privilegiilor, binecu-
vântărilor și protecției ei. 

17) Ce îndemn derivă din acest adevăr? (v. 28) 
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Suntem îndemnați să avem har (adică să căutăm 
și să cerem har în rugăciune), ca să Îl putem sluji 
pe Dumnezeu într-un fel acceptabil. 

18) Ce implică acest îndemn? (v. 28) 

El implică faptul că Dumnezeu este gata să le dea 
har celor care I-l cer cu sinceritate, și că, dacă ce-
rem cum se cuvine, prin credință, îl vom și primi 
(Matei 7:7-8). 

19) Cum trebuie să Îl slujim pe Dumnezeu? (v. 28) 

Noi suntem chemați să Îl slujim cu reverență, in-
spirați de conștientizarea măreției Sale infinite și a 
nevredniciei, păcătoșeniei și a neputinței noastre; 
și să Îl slujim cu o teamă sfântă, care izvorăște din 
conștientizarea purității și a sfințeniei Lui infi-
nite. 

20) Oare nu se poate face o traducere diferită a acestui 
verset? (v. 28) 

El poate fi tradus astfel: „să ținem strâns darul, 
prin care Îl putem sluji pe Dumnezeu acceptabil”. 

21) Care ar fi, așadar, sensul îndemnului? (v. 28) 

Îndemnul este să ținem strâns darul, Împărăția, 
adevărul Evangheliei, pe care am primit-o, prin 
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influența și harul căreia Îi putem aduce lui Dum-
nezeu o slujire bine primită. 

22) Ce adevăr solemn prezintă apostolul pentru a-și în-
tări îndemnurile anterioare? (v. 29) 

El proclamă adevărul solemn că Dumnezeul nos-
tru, Dumnezeul legământului, Mântuitorul nos-
tru, care este atât de plin de compasiune, har și 
dragoste față de credincioșii care se pocăiesc, este 
totuși un foc mistuitor. El este un Dumnezeu al 
sfințeniei fără pată și al dreptății inflexibile, care 
nu îl va scuti pe cel vinovat, ci va aduce răzbuna-
rea asupra vrăjmașilor Lui încăpățânați și nepocă-
iți. Cât de înfricoșătoare trebuie să fie mânia Mie-
lului! 
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EVREI 13  
 

LECȚIA 1 

1) Ce conține în acest capitol? 

El conține o varietate de îndatoriri și se încheie cu 
o rugăciune solemnă și cu benedicția apostolică. 

2) Care este prima îndatorire prezentată de apostol? (v. 
1) 

Aceasta este dragostea frățească. 

3) Care este sensul ei? (v. 1) 

Aici este vorba despre dragostea specială pe care 
creștinul trebuie să o simtă față de frații și surorile 
lui din familia lui Hristos. 

4) Este aceasta o îndatorire importantă? (v. 1) 

Cu siguranță că este importantă, căci Hristos ne-
a chemat cu o putere deosebită la ea, fiind hotărâ-
toare pentru caracterul creștin. Acela căruia îi lip-
sește această îndatorire, este lipsit de credință 
(Ioan 13:34-35; 15:12; 1 Ioan 3:14-15). 
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5) Au fost remarcați primii creștini pentru dragostea 
lor de frați? 

Da, ei au fost remarcabili în acest har, până acolo 
încât păgânii spuneau: „Iată cum se iubesc unii pe 
alții acești creștini!” 

6) La ce îndatorire suntem chemați față de străini? (v. 2) 

Suntem chemați să îi primim ca oaspeți. În acele 
vremuri nu existau atât de multe locuri de găzdu-
ire cum sunt acum. 

7) Ce motiv este prezentat? (v. 2) 

Cinstea înaltă de care au avut parte unii prin oas-
peții pe care i-au primit, căci unii, fără să știe, i-au 
găzduit pe îngeri, ca în cazul lui Avraam și Lot 
(Gen. 18, 19). 

8) Față de cine erau evreii chemați să manifeste o ospi-
talitate specială? (v. 2) 

Față de străinii creștini, care erau în călătorie sau 
care fuseseră alungați din casele lor prin persecuție. 

9) Care era responsabilitatea evreilor față de frații lor 
creștini, de care erau legați prin Evanghelie? (v. 3) 

Responsabilitatea lor era să își aducă aminte de 
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ei, să manifeste simpatie față de ei și să îi ajute în 
măsura în care puteau. 

10) Ce trebuie să simtă creștinii față de persoanele care 
trec prin necazuri? (v. 3) 

Ei trebuie să își aducă aminte că, în viața aceasta, 
sunt expuși acelorași dezamăgiri, pierderi și încer-
cări, și că ar trebui să simtă cu cei care trec prin 
necazuri, fiind gata să îi ajute și să îi încurajeze. 

11) Ce ni se spune despre căsătorie? (v. 4) 

Căsătoria este o instituție dată de Dumnezeul cel 
înțelept și binevoitor, gândită să aibă cele mai im-
portante scopuri, astfel că este onorabilă în toți cei 
care formează această legătură intimă, având gân-
duri și sentimente potrivite. 

12) Ce ni se spune despre cei care acționează contrar sco-
pului căsătoriei? (v. 4) 

Dumnezeu îi va judeca și pedepsi pentru relațiile 
lor intime ilegitime și spurcate. 

13) Ce ar trebui să caracterizeze purtarea noastră? (v. 5) 

Purtarea noastră ar trebui să fie caracterizată de 
mulțumire cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat și de eli-
berare de lăcomie. 
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14) Ce făgăduință ne este dată spre încurajarea noastră 
la cultivarea unei astfel de atitudini? (v. 5) 

Dumnezeu a făgăduit aceasta: „Nicidecum n-am 
să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”. 

15) Cui i-a fost făcută prima dată această făgăduință? 
(v. 5) 

Ea i-a fost făcută prima dată lui Iosua, spre încu-
rajarea lui, când conducea semințiile Israelului că-
tre țara făgăduită (Ios. 1:5). Această făgăduință a 
fost lăsată în Scriptură spre mângâierea și încura-
jarea tuturor credincioșilor adevărați, până la sfâr-
șitul lumii. 

16) Ce poate spune un adevărat creștin când știe că are 
o astfel de făgăduință? (v. 5) 

El poate spune cu îndrăzneală: „Domnul este aju-
torul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face 
omul?” 

17) Este aceasta o laudă deșartă? (v. 5) 

În niciun caz, căci Dumnezeu, Ocrotitorul și Aju-
torul creștinului, poate să împiedice foarte ușor 
planurile vrăjmașilor lui, sau, dacă El consideră 
potrivit să permită împlinirea planurilor lor rele, 
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El poate să îl susțină pe creștin în suferințele lui și 
să îi dea puterea să le suporte spre folosul lui. Și 
cât de remarcabil a fost exemplificat acest lucru în 
cazul lui Iosif și al lui David! 

18) Care este responsabilitatea creștinilor față de păsto-
rii și liderii lor care au plecat în veșnicie? (v. 7) 

Ei trebuie să își aducă aminte de aceștia cu dra-
goste, să prețuiască învățăturile pe care păstorii le-
au dat și să nu le uite, pentru că ei n-au propovă-
duit învățături ale oamenilor, ci doctrinele inspi-
rate ale Evangheliei. 

19) La ce anume ar trebui să ia ei seama în legătură cu 
acești lideri? (v. 7) 

Creștinii trebuie să ia aminte în particular la finalul 
fericit al vieților înaintașilor lor; la felul cum ei au 
fost susținuți și mângâiați prin credința lor în Evan-
ghelie; și cu ce așteptări bucuroase s-au întâlnit ei cu 
moartea, și au triumfat asupra ei. Având în vedere 
aceste lucruri, creștinii trebuie să se străduiască să le 
imite credința, alipindu-se cu statornicie de Evan-
ghelie, pentru ca și ei să își încheie alergarea în aceeași 
manieră binecuvântată și biruitoare. 

20) Ce ni se spune despre Isus Hristos? (v. 8) 
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Apostolul vorbește aici despre imutabilitatea Lui. 
„Isus Hristos este același ieri și azi și în veci”. El 
este neschimbător în natura, perfecțiunile și pla-
nurile Sale; El poate și vrea să îi mântuiască pe toți 
cei ce vin la El; izvorul harului Lui este întot-
deauna plin de dă peste margini. Slujitorii Lui pot 
muri, dar El trăiește veșnic și va domni până ce 
toți vrăjmașii Lui vor fi complet supuși și toți pri-
etenii Lui vor fi aduși la fericirea lor finală și la glo-
ria cerească. 

21) Ce avertisment ne este dat în versetul 9? 

Aici suntem îndemnați să nu ne lăsăm amăgiți de 
învățături străine, de doctrine care nu sunt cu-
prinse în Evanghelia lui Hristos sau care sunt in-
consecvente cu simplitatea ei și dăunătoare în in-
fluența lor. 

22) Era necesar un astfel de îndemn în cazul creștinilor 
evrei? (v. 9) 

Da, căci ei riscau să fie amăgiți de învățătorii ere-
tici iudaizatori, care corupseseră Evanghelia ames-
tecând-o cu Legea, și care insistau pe necesitatea 
respectării ceremonialurilor ei și pe dependența 
de jertfele prescrise de ea, încercând astfel să îi 
abată de pe calea credinței, de la o dependență 
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simplă de jertfa măreață a lui Hristos, care le ga-
ranta iertarea și mântuirea. 

23) Prin ce trebuie întărită inima? (v. 9) 

Inima nu este întărită prin mâncăruri. Evreii, care 
se hrăneau cu carnea jertfelor pe care le aduceau și 
care se așteptau să obțină iertarea păcatelor prin 
aceste slujiri tipologice, aveau să își vadă așteptă-
rile neîmplinite, pentru că ei căutau un beneficiu 
pe care acele jertfe nu erau gândite să îl dea. „Este 
cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să 
șteargă păcatele” (Evrei 10:4). 

LECȚIA 2 

1) Ce poate întări inima? (v. 7) 

„Harul”, acel prețios har, Evanghelia, care ne în-
vață să ne bizuim, spre iertare și mântuire, pe jer-
tfa măreață a lui Hristos, căci doar sângele Lui 
poate ridica păcatul lumii și el ne poate „curăți cu-
getul de faptele moarte, ca să Îi slujim Dumneze-
ului celui viu” (Evrei 9:14). 

2) Au creștinii un altar? (v. 10) 

Da, au, căci Isus Hristos este Altarul lor, Preotul 
lor și jertfa lor. Așa cum altarul susținea jertfa 
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pusă pe el și sfințea darul (Matei 23:9), și Isus 
Hristos S-a susținut pe Sine în suferințele Sale în-
grozitoare și le-a conferit o valoare veșnică prin 
demnitatea infinită a Persoanei Sale. 

3) Se hrănesc creștinii din acest Altar? (v. 10) 

Ei mănâncă din jertfa glorioasă adusă pe el, nu 
trupește, ci spiritual, prin credință și, din jertfa ce-
rească, ei primesc hrană, putere și viață veșnică 
pentru sufletele lor. 

4) Cine nu avea niciun drept să mănânce din acest Al-
tar? (v. 10) 

Cei ce slujeau la cort sau la Templu și depindeau 
de jertfele și ceremonialele lor pentru a fi acceptați 
înaintea lui Dumnezeu nu aveau niciun drept la bi-
necuvântările acestui Altar, ci doar prin renunțarea 
la gândirea lor eronată și la dependența falsă de sluj-
bele tipologice, și printr-o acceptare din inimă a 
singurei jertfe adevărate și mărețe pentru păcat. 

5) Avea cineva permisiunea să mănânce din jertfa 
adusă de marele preot în Ziua Ispășirii? (v. 11) 

Niciun om, nici chiar marele preot, nu putea 
mânca din carnea animalelor jertfite în acea zi, 
pentru că trupurile lor erau arse în afara taberei, 
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în pustie, și, după ridicarea Templului la Ierusa-
lim, în afara porților cetății. 

6) La ce făcea aluzie această interdicție de a mânca din 
carnea animalelor jertfite de Ziua Ispășirii? (v. 
10-11) 

Întrucât a mânca din acele jertfe vorbea într-un 
sens tipologic, simbolic, despre pacea și accepta-
rea înaintea lui Dumnezeu, această interdicție tre-
buie să fi fost concepută să îi învețe pe evrei că nici 
măcar cea mai solemnă jertfă a lor, adusă de întreg 
poporul, nu putea face cu adevărat ispășire pen-
tru păcat. 

7) A fost acest arhetip împlinit în Hristos? (v. 12) 

Da, căci apostolul ne spune că Isus, Mântuitorul 
nostru, a procurat iertarea noastră, consacrarea 
noastră față de Dumnezeu și acceptarea noastră 
înaintea Lui tocmai cu acest scop, „ca să ne sfin-
țească” prin sângele Lui, astfel că „a pătimit din-
colo de poarta” cetății, pe Calvar, îndurând acolo 
moartea blestemată pe cruce, fiind lovit de flăcă-
rile dreptății lui Dumnezeu. 

8) Ce ar putea rezulta din comparația arhetipului cu 
antetipul lui (împlinirea lui)? (v. 11, 12) 
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De aici ar putea rezulta pretenția preoților evrei că 
nu se poate mânca din jertfa de pe cruce, pentru 
că interdicția de a mânca din carnea jertfei arheti-
pale s-ar aplica la fel în ce privește jertfa finală, a 
lui Hristos. 

9) Dar oare această deducție este rezonabilă? 

Nu, pentru că, întrucât jertfa lui Hristos a fost o 
propițiere completă și perfectă pentru păcat, noi 
avem permisiunea să mâncăm din altarul sau din 
jertfa Lui, ca semn al iertării, acceptării și părtășiei 
noastre cu Dumnezeu. 

10) Ce dovadă în acest sens poate fi adusă? 

Isus le-a spus evreilor: „Adevărat, adevărat, vă 
spun, că, dacă nu mâncați trupul Fiului omului și 
dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. 
Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, are 
viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci 
trupul Meu este cu adevărat o hrană, și sângele 
Meu este cu adevărat o băutură” (Ioan 6:53-55).  

Cina Domnului ne învață același adevăr important, 
căci Hristos a spus despre pâine și vin: „Luați, mân-
cați; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru 
voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea... 
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Acest pahar este legământul cel nou în sângele 
Meu; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea, 
ori de câte ori veți bea din el” (1 Cor. 11:24-25). 

11) Dar oare creștinii mănâncă și beau cu adevărat și 
literal trupul și sângele lui Hristos? 

Evident că nu. La Cina Domnului, pâinea este 
doar un simbol al trupului Lui, iar paharul sau vi-
nul este un semn al sângelui Lui. Mielul pascal, de-
numit Paștele Domnului, era doar un semn al ace-
lui act al lui Dumnezeu când a trecut pe lângă ca-
sele evreilor, fără să le ucidă întâii-născuți, pentru 
că erau protejați de sângele mielului stropit pe pra-
gul de sus și pe stâlpii laterali ai ușii (Matei 26:17-
19). Când a interpretat visul lui Faraon, Iosif a 
spus: „Cele șapte vaci frumoase înseamnă șapte 
ani; și cele șapte spice frumoase înseamnă șapte 
ani” (Gen. 41:26). Ca răspuns la interpretarea fi-
rească a cuvintelor Lui dată de evrei, Isus le-a spus 
sensul adevărat: „Duhul este acela care dă viață, car-
nea nu folosește la nimic; cuvintele, pe care vi le-am 
spus Eu, sunt duh și viață” (Ioan 6:63). 

12) Ce îndemn se găsește în versetul 13? 

Apostolul îi îndeamnă pe creștini să meargă în 
Hristos, Domnul nostru, în afara taberei, purtând 
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„ocara Lui”. Ei ar trebui să fie gata să ia parte la 
ocara care a venit asupra Lui, să apere caracterul și 
atotsuficiența Lui ca Mântuitor, să își demon-
streze încrederea în El ca atare, și să sufere cu răb-
dare și chiar cu bucurie orice ocară sau suferință 
la care ar putea fi expuși prin atașamentul lor de 
El și de cauza Lui. 

13) Ce motivație este prezentată în susținerea acestei în-
datoriri? (v. 14) 

„Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci sun-
tem în căutarea celei viitoare”. 

14) La ce se face aluzie? (v. 14) 

Comentatorii susțin că apostolul face aluzie la dis-
trugerea marii cetăți a evreilor, Ierusalimul, care a 
avut loc la circa 8 sau 9 ani după scrierea acestei 
epistole. 

15) Dar exprimarea nu are oare un sens mai larg? (v. 
14) 

Desigur, căci este un adevăr valabil pentru toți 
creștinii că aici, în această lume, ei nu au o cetate 
stătătoare. Ei pot locui în orașe frumoase, dar 
aceste orașe, dacă nu se vor transforma cu timpul 
în ruină, vor fi mistuite de flăcările ultimei judecăți. 
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Cu mult timp înaintea acelei zile, creștinii își vor fi 
părăsit locuințele din această lume, trupurile lor 
adormind în liniștea mormintelor lor. 

16) Dar nu umblă creștinii după o altă cetate? (v. 14) 

Da, ei sunt în căutarea unei cetăți dintr-o lume 
mai bună – noul Ierusalim, ale cărui temelii sunt 
trainice, pentru că este zidit de Dumnezeul Ceru-
lui. În această cetate vor locui ei pe veci alături de 
Răscumpărătorul lor, de întreg poporul Lui răs-
cumpărat și de toți îngerii Lui aleși. 

LECȚIA 3 

1) Ce jertfe sunt chemați creștinii să aducă? (v. 15) 

De la aducerea jertfei mărețe a Răscumpărătoru-
lui nostru, toate jertfele de animale au devenit 
inacceptabile înaintea lui Dumnezeu și cu totul 
inutile. În dispensația actuală, singura jertfă pe 
care poporul Lui o poate aduce, care să fie potri-
vită voii Sale, este jertfa de laudă înaintea lui 
Dumnezeu. 

2) Când trebuie adusă această jertfă? (v. 15) 

Ea trebuie adusă continuu, dimineața și seara, de 
fiecare dată când ne închinăm Lui și în purtarea 
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noastră zilnică. 

3) Cum este denumită această jertfă? (v. 15) 

Ea este denumită „rodul buzelor noastre”. Buzele 
noastre ne-au fost lăsate ca să rostească laudele lui 
Dumnezeu și să Îi aducă mulțumirile pe care El le 
merită, pentru favorurile Sale zilnice și pentru bi-
necuvântările mari și nemeritate ale dragostei Sale 
răscumpărătoare. 

4) Ce alte jertfe sunt acceptabile? (v. 16) 

Suntem chemați să ne exprimăm recunoștința 
față de Dumnezeu făcându-le bine semenilor 
noștri, acoperind prin dărnicia noastră bucuroasă 
lipsurile săracilor, văduvelor și orfanilor, și răs-
pândind Evanghelia lui Dumnezeu celor pierduți 
de acasă și celor păgâni de departe. 

5) Ce se spune despre aceste îndatoriri? (v. 16) 

Nu trebuie să uităm niciodată de ele, ci să ne adu-
cem mereu aminte să le împlinim cu scumpătate. 
Aici suntem asigurați că lui Dumnezeu astfel de 
jertfe Îi sunt plăcute. 

6) Din ce trebuie să izvorască faptele noastre bune și care 
trebuie să fie țelul lor? 
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Faptele noastre bune ar trebui să izvorască din 
dragostea față de semenii noștri și din recunoș-
tința noastră față de Dumnezeu, ele fiind îndrep-
tate întotdeauna către gloria Lui. 

7) Ar trebui să ne bazăm pe aceste fapte bune ca și cum 
ar fi meritorii? 

Nicidecum. Ele nu sunt meritorii înaintea lui 
Dumnezeu, astfel că, pentru a fi primiți înaintea 
Lui, trebuie să ne bazăm doar pe ascultarea și 
moartea meritorie a lui Hristos. 

8) Care este responsabilitatea creștinilor față de păstorii 
lor? (v. 17) 

Responsabilitatea creștinilor este să își însușească 
învățăturile biblice ale păstorilor lor, să asculte de 
călăuzirea lor scripturală, să se supună disciplinei 
lor și să le imite exemplul de evlavie. 

9) Ce motivație aduce apostolul în acest sens? (v. 17) 

Slujitorii veghează asupra sufletelor celor din bi-
sericile unde slujesc, știind că vor da socoteală de 
lucrarea lor, astfel că, prin aceasta, ei vor să îi 
ocrotească de erezie și le doresc mântuirea. Prin 
urmare, membrii bisericilor ar trebui să se poarte 
cu slujitorii lor astfel încât aceștia să dea socoteală 



226 EVREI. UN COMENTARIU CATEHETIC | JANEWAY 

cu bucurie, nu suspinând. Ei doresc mântuirea în-
tregii lor turme și ca niciunul să nu piară. 

10) Oare această motivație nu ar trebui să fie privită cu 
seriozitate de membrii bisericilor? (v. 17) 

Da, cu siguranță că ar trebui să cântărească mult 
în inimile lor. Interesele lor ar trebui privite ca 
unitare, căci succesul slujitorilor lor înseamnă 
mântuirea membrilor pe care ei îi slujesc. 

11) Ce le-a cerut apostolul credincioșilor evrei cărora le-
a scris? (v. 18) 

El a cerut ca frații lui creștini să se roage pentru ei. 

12) Avea el dreptul să le ceară să se roage? (v. 18) 

Desigur, căci el nu urmărise vreun scop necinstit, 
ci țelul lui măreț era gloria lui Dumnezeu în mân-
tuirea semenilor lui pieritori, iar conștiința lui 
aducea mărturie despre purtarea lui dreaptă ca un 
creștin, ca și pentru integritatea și zelul lui ca slu-
jitor creștin. 

13) La ce motiv particular apelează apostolul când le 
cere să se roage pentru el? (v. 19) 

El a dorit rugăciunile lor mai ales ca să ajungă din 
nou la ei și să slujească iar spre binele lor spiritual. 
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14) Cum L-a prezentat apostolul pe Dumnezeu în ver-
setul 20? 

Ca Dumnezeul păcii. 

15) Ce înțelegem de aici? (v. 20) 

Dumnezeu este Autorul oricărei păci și prosperi-
tăți. El dă pacea conștiinței, pacea minții, pacea cu 
El, pacea cu ceilalți creștini, pacea cu alți oameni, 
ca și orice dar bun și desăvârșit. 

16) Pentru ce se roagă el în numele acelor creștini evrei 
gândindu-se astfel la Dumnezeu? (v. 20, 21) 

El se roagă ca Dumnezeu, „care, prin sângele legă-
mântului celui veșnic, L-a sculat din morți pe 
Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor”, să îi 
echipeze „pentru orice lucru bun”, lucrând în ei 
„voia Lui... ce-I este plăcut, prin Isus Hristos”. 

17) Cum primesc creștinii fiecare binecuvântare? (v. 20, 
22) 

Fiecare binecuvântare a legământului, fiecare har 
care le sfințește inimile, fiecare virtute care le îm-
podobește purtarea, fiecare bucurie care le învese-
lește sufletul și fiecare mângâiere care le ridică nă-
dejdea vine asupra lor prin sângele lui Hristos, 
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prin care ei au fost răscumpărați; ele izvorăsc din 
fântâna harului infinit și suveran, care își găsește 
desfătarea să curgă prin canalele deschise pentru 
el, prin vărsarea sângelui Răscumpărătorului lor. 

18) Ce laudă este adusă înaintea lui Dumnezeu? (v. 21) 

Apostolul Îi atribuie lui Dumnezeu „slava în vecii 
vecilor”. 

19) Ce semn al smereniei și blândeții este prezent în ver-
setul 22? 

Marele apostol se smerește implorându-i pe creș-
tinii evrei să primească bine cuvântul de sfătuire 
pe care îl scrisese pe scurt spre învățătura lor și 
spre întărirea lor în credință. 

20) Ce promisiune le face apostolul în versetul 23? 

După ce i-a informat despre Timotei, pe care îl 
descrie ca „fratele”, spunându-le că fusese elibe-
rat, el le promite că îl va însoți pe Timotei în cu-
rând, în vizita lor la Ierusalim. 

21) Pe cine salută apostolul? (v. 24) 

Pe mai marii creștinilor evrei și pe toți sfinții. 

22) Ale cui salutări le transmite? (v. 24) 



EVREI 13 229 

Apostolul le trimite salutările de sănătate din par-
tea creștinilor din Italia. 

13) Cum încheie apostolul această epistolă? (v. 26) 

El o încheie cu încântătoarea și solemna benedic-
ție: „Harul să fie cu voi cu toți! Amin”. 

14) Poate fi pronunțată asupra oamenilor păcătoși o be-
nedicție mai bogată și mai cuprinzătoare? (v. 26) 

Ea cuprinde toate binecuvântările lumii acesteia și 
ale lumii viitoare, ale timpului și ale veșniciei, 
anume harul aici și slava în viitor, viața veșnică în 
începutul ei pe pământ, și viața veșnică în desăvâr-
șirea ei în Cer. 
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ANEXĂ. VEDERE 
GENERALĂ 

 

Potrivit celor mai buni autori, atât antici cât și 
moderni, această epistolă apostolică a fost lucrarea au-
tentică a sfântului Pavel1 și, potrivit celor mai vechi, a 
fost scrisă în original în limba ebraică sau siriacă, fiind 
apoi tradusă în greacă de un alt apostol, probabil de 
Luca sau de Clement. Totuși, printre comentatorii 
moderni sunt unii care consideră că versiunea pe care 
noi o avem acum, în limba greacă, nu constituie o tra-
ducere, ci originalul. 

Contrar obiceiului său, Pavel nu și-a menționat 
numele în prefața acestei epistole, procedând astfel 
dintr-un motiv foarte evident, ca să nu trezească prea 
curând prejudecăți din partea convertiților evrei, lucru 
care i-ar fi determinat să ignore și să nu folosească epis-
tola. Ea a fost scrisă către finalul (sau imediat după) în-
temnițării lui Pavel la Roma (Evrei 10:34; 13:22-23), 
anume în anul 63 d.Hr., fiind destinată convertiților 

 
1 Multe dovezi în sprijinul acestei concluzii pot fi extrase chiar din 
epistolă. De exemplu, rezultă clar din Evrei 2:3 că autorul ei nu a fost 
unul dintre primii ucenici ai lui Hristos. 
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evrei din Palestina, denumiți aici evrei, ei fiind diferiți 
de eleniști (sau evreii din diaspora). O persecuție severă 
i-a lipsit de apostolul Iacov și a făcut ca aproape în-
treaga biserică să se clatine în credință. Scopul acestei 
epistole a fost confirmarea unora în credință și recupe-
rarea altora din apostazie. 

Întrucât apărătorii zeloși ai Legii mozaice insistau 
în mod natural pe autoritatea divină a lui Moise, pe 
strălucirea și slava care au însoțit proclamarea ei prin 
lucrarea îngerilor, și pe marele privilegiu pe care cre-
deau că îl aveau cei care se țineau de ea, apostolul arată 
următoarele: 

1. În toate aceste aspecte diverse, creștinismul era 
infinit superior Legii. 

Această temă este discutată din capitolul 1 până 
în capitolul 11, în care le reamintește credincioșilor 
evrei de favoarea extraordinară ce le fusese arătată de 
Dumnezeu, trimițându-le descoperirea de Sine prin 
propriul Său Fiu, a cărui glorie era mult superioară ce-
lei a îngerilor (cap. 1). De aici, el vorbește foarte natural 
despre pericolul disprețuirii lui Hristos având în ve-
dere smerirea Lui care, fiind perfect consecventă cu 
stăpânirea Lui peste lumea ce vine, a fost făcută de El 
voluntar din motive înțelepte și importante, în parti-
cular ca să ne elibereze de frica morții și să încurajeze 
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libertatea accesului nostru la Dumnezeu (cap. 2). 
Având în vedere același lucru, el Îl preamărește pe 
Hristos prezentându-L ca fiind superior lui Moise, ma-
rele legiuitor al evreilor, și, plecând de la pedeapsa care 
a venit asupra celor care s-au răzvrătit față de autorita-
tea lui Moise, el vorbește despre pericolul disprețuirii 
făgăduințelor Evangheliei (Evrei 3:1-13).  

Întrucât a putut face tranziția ușor de la Moise la 
tema odihnei în Canaan, pentru care Moise fusese in-
vestit cu autoritate, ca să îi ducă pe evrei în țara făgădu-
ită, apostolul îi avertizează pe cititorii lui de pericolul 
necredinței, care i-ar fi împiedicat să intre într-o stare 
de odihnă superioară odihnei de care evreii s-au bucu-
rat vreodată (Evrei 3:14; 4:11). Acest avertisment este 
întărit mai mult prin discuția apostolului despre atot-
știința lui Dumnezeu și prin descrierea vie a preoției 
înalte a lui Hristos (Evrei 4:12; 5:14). După aceea, 
apostolul vorbește despre starea fără speranță a celor 
care apostaziază de la creștinism (Evrei 6:1-9), după 
care, spre mângâierea și confirmarea credincioșilor sin-
ceri, le vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu și des-
pre credincioșia Lui față de angajamentele Sale sfinte, 
împlinirea acestora fiind pecetluită prin intrarea lui 
Hristos în Cer ca Înaintemergătorul nostru (Evrei 6:9-
30).  
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Ulterior, pentru ilustrarea caracterului Domnu-
lui nostru, apostolul face o paralelă între Hristos și 
Melhisedec în ce privește titulatura și descendența lor 
și, din detaliile prin care a arătat că preoția lui Melhi-
sedec a întrecut-o pe cea levitică, el arată că gloria pre-
oției lui Hristos a întrecut-o pe cea a preoției Legii 
(Evrei 7:18-28).  

Plecând de la aceste premise, apostolul susține că 
preoția lui Aaron a fost nu doar depășită de preoția lui 
Hristos, ci și abrogată de ea, căci preoția lui Aaron avu-
sese doar un caracter introductiv și subordonat. Desi-
gur, de aici, el trage concluzia că obligațiile Legii au fost 
abrogate (Evrei 9:1-14).  

Apoi, recapitulând ceea ce deja demonstrase des-
pre demnitatea superioară a preoției lui Hristos, apos-
tolul ilustrează superioritatea deosebită a noului legă-
mânt, el nefiind doar prevestit de Ieremia, ci clar îmbo-
gățit cu făgăduințele mult mai bune decât erau cele din 
vechiul legământ (Evrei 7:1-17).  

Apostolul continuă să explice doctrina preoției și 
a mijlocirii lui Hristos, comparând-o cu lucrarea pe 
care marii preoți evrei o făceau în Ziua Ispășirii (cap. 
8). După aceasta, el discută despre necesitatea vărsării 
sângelui lui Hristos și despre suficiența ispășirii făcută 
prin el (Evrei 9:15-28), dovedind că legile ceremoniale 
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nu puteau în niciun fel să purifice conștiința. De aici 
rezultă insuficiența Legii mozaice și necesitatea de a 
privi dincolo de ea (Evrei 10:1-15). El îi îndeamnă apoi 
pe evrei să folosească privilegiile care le-au fost date de 
acest Mare Preot prin legământul cel nou, apropiindu-
se de Dumnezeu cu încredere, participând constant la 
închinarea înaintea Lui și manifestând cea mai adâncă 
dragoste unii față de alții (Evrei 10:26-39). 

2. Spre pregătirea și întărirea minților credincio-
șilor împotriva furtunii persecuției, care venise deja în 
parte asupra lor și părea că va continua și se va înteți, el 
le aduce aminte de acele suferințe pe care le înduraseră 
și de soarta fatală a apostaților (Evrei 11:30; 12:2).  

El le amintește de exemplele deosebite de credință 
și perseverență ale celor sfinți din Vechiul Testament 
(Evrei 10:15-25) și își încheie discursul făcând aluzie la 
mulți alți credincioși deosebiți, dincolo de cei mențio-
nați în Scriptură, precum cei ce au suferit de pe urma 
persecuției pornite de Antioh Epifanul (Evrei 11:1-29). 

După ce și-a încheiat partea argumentativă a epis-
tolei, apostolul trece la o aplicație generală, prin care îi 
îndeamnă pe creștinii evrei la răbdare, pace și sfințenie 
(Evrei 12:3-14); îi avertizează să fugă de gândirea secu-
lară și de plăcerile trupești, punându-le înainte superi-
oritatea incomparabilă a binecuvântărilor inaugurate 
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de Evanghelie, care erau inegalabile celor din dispensa-
ția iudaică, oricât de glorioase și de mărețe ar fi fost ace-
lea (Evrei 13:1-16). Apostolul îi îndeamnă apoi la dra-
goste frățească, la curăție, compasiune și dependență 
de grija divină, la statornicia în mărturisirea adevărului, 
la o viață de recunoștință față de Dumnezeu și la fapte 
bune față de oameni (Evrei 12:15-29), și încheie lău-
dându-le slujitorii evlavioși, îndemnându-i să se roage 
pentru ei și pentru el, salutându-i și pronunțând o so-
lemnă binecuvântare peste ei (Evrei 13:17-25). 

Fragment din                                                             
The Key to the New Testament,                                        

de Thomas Percy 



 

 

MAGNA GRATIA 
Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit 
care își concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei 
prin literatură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și 
echiparea bisericilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la 
binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lu-
cruri, după cum urmează: 

1) Recomandă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org 
și află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT 
cele peste 250 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori 
creștini din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA vizitând 
pagina noastră de Facebook la facebook.com/MagnaGratia-
Romania și abonându-te pe website, așa încât să fii anunțat 
când publicăm resurse noi. 

4) Spune-le și altora despre lucrarea noastră. 

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această 
lucrare. Donațiile se pot face online, magnagratia.org/dona-
tii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la                                
contact@magnagratia.org. Mulțumim!  



 

PROGRAMUL LUCRĂTORI ÎNCERCAȚI 

• Ești păstor/prezbiter, misionar, evanghelist, diacon sau 
învățător de școală duminicală desemnat în biserica lo-
cală? 

• Iubești cărțile creștine de calitate, care te provoacă să 
crești în slujirea ta? 

• Crezi că poți citi 10 pagini/zi? 

Înscrie-te în programul „LUCRĂTORI ÎNCERCAȚI” și primești 
gratuit până la 70 de cărți de la MAGNA GRATIA! 

Informează-te din Ghidul de prezentare al programului la 
adresa de internet magnagratia.org/pli.html și trimite-ne ce-
rerea de înscriere completând formularul de pe internet.  

12 
„Am învățat de la autor să fiu mai atent și mai de-
dicat  în pregătirea predicilor și la slujirea la care 
sunt chemat... mi-a oferit ilustrații prin care oame-
nii pot percepe mai bine frumusețea Evangheliei”. – 
participant la program 

„Aproape fiecare capitol m-a făcut să mă smeresc și 
să îmi cercetez lucrarea”. – participant la program 
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