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Lecţia 20
Dragostea frăţească şi primirea de oaspeţi
Evrei 13:1-4
Stăruiţi în dragostea frăţească, deschizînd uşa pentru oameni, înspre
oameni şi înaintea oamenilor.
Înţelegînd faptul că iubirea de Dumnezeu se manifestă şi prin
iubirea aproapelui, să găsim o modalitate concretă de a materializa
dragostea frăţească în contextul în care ne-a aşezat Dumnezeu.

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 13:1-25 ― Privire de ansamblu
1. Care este închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu? Vezi şi Isaia 1:10-20.
2. Capitolul 13 cuprinde o serie de porunci aplicative. Încearcă să faci o listă
cu aceste porunci. Ai putea identifica o logică a înşiruirii lor?
3. Care crezi că este legătura dintre acest capitol şi paragraful precedent?
Vezi, în special, Evrei 12:28.
Ziua 2 ― Citeşte Evrei 13:1 ― Stăruiţi în dragostea frăţească
4. Epistola către Evrei are numeroase referiri la importanţa comunităţii, a
relaţiilor strînse între fraţi. Încearcă să identifici cîteva astfel de texte în
epistolă şi să notezi aspectele la care se referă fiecare.
5. Pentru a stărui într-un anumit lucru este nevoie ca, mai întîi acel lucru să
existe. Care este atitudinea ta prezentă faţă de fraţii tăi?
6. Încearcă să identifici în programul tău săptămînal perioadele de timp în
care interacţionezi cu fraţi de credinţă (înafara familiei). În ce măsură
reuşiţi să vă purtaţi poverile unii altora, să vă îmbărbătaţi, să vă încurajaţi?
Ce crezi că ar mai trebui făcut în acest sens?
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Ziua 3 ― Citeşte Evrei 13:2 ― Fiţi primitori de oaspeţi
7. A primi oaspeţi înseamnă a avea curajul şi plăcerea de a deschide uşa
pentru oameni. La ce crezi că se referă primirea de oaspeţi? La ce S-a
referit Isus în Matei 25:35?
8. Isus a întrebat: „Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai
aşteptaţi?” (Matei 5:46). În ce măsură eşti dispus să îţi deschizi casa şi
pentru aceia cu care, poate, nu te înţelegi aşa de bine?
9. În cultura românească, primirea de oaspeţi este asociată cu mult fast şi
mese îmbelşugate. Cu toate acestea, Isus a spus că şi un simplu pahar cu
apă dat în Numele Lui este de mare preţ. Gîndeşte-te la o persoană, sau la o
familie pe care o poţi invita în casa ta. Nu e nevoie de o masă îmbelşugată,
ci doar de un context în care să puteţi avea părtăşie împreună.
Ziua 4 ― Citeşte Evrei 13:3 ― Aduceţi-vă aminte de cei ce sînt în
lanţuri
10. Care era contextul în care autorul le cerea să îşi aducă aminte de cei care
suferă? (vezi 10:32-34) Ce observaţii ai legat de acest lucru? Citeşte Matei
25:31-46 pentru a vedea învăţătura lui Isus legat de aceste lucruri.
11. Roagă-te lui Dumnezeu să îţi descopere modul concret prin care poţi
împlini această poruncă. Care este aplicaţia concretă pe care o întrevezi în
această direcţie?
Ziua 5 ― Citeşte Evrei 13:4 ― Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea
12. Ce înseamnă ca patul să fie nespurcat şi căsătoria să fie ţinută în toată
cinstea? Ce lumină aduce Matei 5:27-32 asupra acestei probleme?
13. Dacă eşti căsătorit, stai înaintea lui Dumnezeu şi roagă-te să îţi descopere
situaţiile în care nu ai respectat această poruncă. Ce trebuie să faci pentru a
trăi în ascultare faţă de Dumnezeu în acest domeniu?
14. Dacă nu eşti căsătorit, ce crezi că poţi să faci acum pentru ca mai tîrziu să
poţi să trăieşti curat în viaţa de căsătorie?
Provocare:
Am înţeles deja că mîntuirea este un mod de viaţă. Naşterea din nou şi lucrarea
mîntuitoare a lui Hristos se manifestă în detaliile vieţii de zi cu zi. În aceste
versete sîntem chemaţi să stăruim în dragostea frăţească, învăţînd să deschidem
uşa pentru alţii, înspre alţii şi înaintea altora. Facem lucrul acesta primind oaspeţi,
aducîndu-ne aminte de cei care suferă şi păstrîndu-ne curaţi, înafara şi în cadrul
căsătoriei. În toate acestea trebuie să ne caracterizeze smerenia, ştiind că oricît
de mult bine am face tot nu am putea răsplăti binele care ni s-a făcut nouă.
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