Stai aproape de Dumnezeu
Evrei 10:21-25

INTRODUCERE
1. Cartea Evrei a fost scrisă creștinilor dintre Evrei. Acești oameni fuseseră salvați dintr-un
vechi sistem al Legii și aduși la o ”lege a libertății” pe care unii nu au putut-o păstra,
Iacov 1:25
2. Cartea către Evrei ne face cunoscut faptul că unii dintre acești convertiți la creștinism aveau
în vedere revenirea la iudaism, Evrei 2:1
3. Autorul cărții Evrei a căutat să dovedească acestora că Isus Hristos și Evanghelia Lui sunt
superioare iudaismului, Evrei 8:6; în încheiere, acesta îi provoacă pe creștinii evrei să
rămână credincioși lui Isus și Evangheliei Sale, Evrei 12:15-17
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DISCUŢIE
SĂ NE APROPIEM ... Evrei 10:22
A. Părăsirea lui Dumnezeu, El fiind sursa vieții, poate duce numai la ruină și moarte,
Psalmul 73:27-28
B. Sufletele separate de Dumnezeu prin păcat se regăsesc într-o stare mizerabilă,
Psalmul 116:6-8
C. Pocăiește-te înainte de a muri, căci după moarte nu mai există posibilitatea salvării
sufletului, Isaia 55:6-7
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ȚINEM ... Evrei 10:23
Determinarea creștinului de a trăi și de a muri în credință, 1 Timotei 6:12-14
Nu vă descurajați: Promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure! Evrei 6:17-18
Speranța (nădejdea) este un element esențial în viața creștinului, Coloseni 1:22-23

SĂ NU PĂRĂSIM ... Evrei 10:25
A. Să urmăm exemplul biserici Domnului din Ierusalim, Fapte 2:42
B. Isus îi cheamă pe păcătoși să se refugieze sub protecția Lui, să-i țină în siguranță și să-i
”hrănească” spre a moșteni viața veșnică, Matei 23:34-38
C. Dragostea pentru această lume este adesea cauza întoarcerii de la adevărurile și căile lui
Isus Hristos, 2 Timotei 4:10
CONCLUZIE
1. Scriitorul către Evrei le-a dat un avertisment înfricoșător creștinilor Evrei care flirtau cu
posibilitatea de a se întoarce la iudaism, Evrei 10:26-27
2. Autorul cărți a subliniat tema principală a acesteia: nu renunțați, aveți răbdare, perseverați,
Evrei 10:35-36
3. El încheie această secțiune cu un îndemn: NU DAȚI ÎNAPOI! Evrei 10:37-39

