
 Evrei 2:9-10 Unul dintre noi,Un Om, a  ajuns deja în slavă, urmăm noi ! 
 
 Deşi este adevărat că noi am falimentat căzând în păcat, am fost daţi afară 
din prezenţa Lui Dumnezeu,  totuşi este Cineva care a venit în ajutor. Psalmul 8 
este împlinit în Omul Isus Hristos. Dar planul de a ajunge în slavă ne vizează pe 
noi pe toţi, nu doar pe Omul Isus.  
Evrei 2:10’’voia să ducă pe mulţi fii la slavă’’,dar pentru ca acest deziderat să fie 
împlinit era nevoie de ceea ce spune Isaia 53 (suferinţele Lui ) 
 Expresia’’Căpetenia mântuirii’’, sau ’’Începătorul mântuirii’’ vorbeşte de un 
proces în virtutea căruia într-o bună zi, vom călca pe urmele Lui.  
Apoc.19:11-14 (o analogie frumoasă) 
 
Evrei 2:11-13 ’’Lui Hristos nu-I este ruşine să ne numească fraţi.’’ Ţie? 
 
Înălţarea Lui Isus la cer nu a însemnat că El ne-a uitat aici, în păcatele şi în mizeria 
noastră. Întruparea L-a legat de noi odată pentru totdeauna. 
Autorul citează din Psalmul 22. Acest Psalm are 2 părţi: 1-21 este o cântare de 

jale, iar 22-31 o cântare de bucurie. Se pare că bucuria se naşte din suferinţă. 
 
Evrei 2.12 citează Psalm 22:22 – cântarea de bucurie se naşte din suferinţele 
moartea şi învierea Domnului Isus. Să observăm că în Evrei 2.9 este suferinţa mai 
întâi,apoi bucuria, iar in Psalmul 22 este la fel, întâi jalea,apoi bucuria. 
 
Psalmul nr.29:1,2 
Dumnezeu ne-a arătat această dragoste, să ne numim fii.1 Ioan 3:1, fii de 
Dumnezeu. Fiilor Lui El le cere ceva să dea. Noi de obicei venim la Domnul să 
primim, dar aici El vrea ceva. 
 
Ilustraţie: Un cerşetor a aflat că pe acolo pe unde se afla el, avea să treacă 
împăratul ţării. Atunci repede se gândi la un plan cum să facă să ajungă la caleaşca 
împăratului să-I ceară de milă, că poate cine ştie, putea astfel duce şi el o viaţă mai 
uşoară. Prinzând momentul potrivit, a fugit şi căzând la picioarele împăratului, îi 
explică dintr-o suflare situaţia lui şi-I ceru de milă. 
- La mine în casă, spuse împăratul, este un obicei:’’înainte să dau ceva, 
trebuie să primesc ceva’’; deci, tu ce îmi dai? Cerşetorul rămase uluit! 
- Ce să îi dau eu amărâtul de mine la un împărat? Atunci îşi aminti că avea o 
traistă, în care se afla câţiva pumni de orez. Repede băgă mâna în traistă umplu 
mâna, dar un alt gând îi veni atunci. Ce să facă împăratul cu un pumn plin de orez, 
gândi el?! Astfel se decide ca un pic câte un pic să dea drumul la tot orezul înapoi 
în traistă, şi nu se opri decât la o singură boabă, pe aceea i-o dete împăratului. 



Mulţumit împăratul porunci să se aducă sipetul plin cu diamante. Îl deschise şi îi 
dădu unul de acolo, după care îşi continuă drumul. Cerşetorul atunci se gândi cu 
amărăciune:’’ce prost am fost, dacă i-aş fi dat toată mâna de orez, sigur mi-ar fi dat 
toată cutia de diamante’’! 
Fraţilor, dacă îi dăm totul, El cum nu ne va da totul, Romani 8.32 ? 
 
Ce cere El de la noi? Daţi Domnului slavă şi cinste, Închinaţi-vă înaintea 
Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte ! Isaia 29:13 şi Maleahi 1:6 

 
Psalmul nr.8 Când Dumnezeu a creat omul, l-a făcut îmbrăcat nu în haine ci în 
slavă.Când însă omul a falimentat în păcat, a rămas gol. El vrea se ne reîmbrace în 
slavă.Psalmul nr 45. El vrea să mă îmbrace în slavă, pentru ca să-i pot aduce 
slavă.Orice om oricât de sărac sau de necărturar ar fi, dacă are în el prezenţa 
Domnului Isus, atunci este îmbrăcat în slavă, şi doar cei ce sunt îmbrăcaţi în slavă 
îi pot aduce slavă. Psalmul 115.1’’Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă 
slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!’’  
Remarcaţi că este vorba de slava Lui care mă acoperă, nu o slavă, o aureolă în jurul 
capului pe care mi-o creez singur. Omul fără Dumnezeu nu poate avea slavă! 
Ps.84:11’’Domnul dă îndurare şi slavă’’. 
Psalmul 149.5’’Să salte de bucurie credincioşii Lui, îmbrăcaţi în slavă, să scoată 
strigăte de bucurie în aşternutul lor! 
Prov.21.21’’Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi 
slavă.’’ 
În vechime preoţii erau îmbrăcaţi cu podoabe sfinte.Şi astăzi Dumnezeu îşi 
îmbracă copiii Lui la fel,doar că spiritual. 
Psalm 110:3;93:5;96:6;Prov.3.21,22;20:29 şi 1 Petru 3.3 
Podoaba din interior este un caracter curat şi frumos ! 
 
Învăţaţi să staţi in linişte înaintea Domnului. Fă diferenţa dintre trecător şi veşnic, 
dintre dintre podoabele de afară şi cele lăuntrice. Care sunt mai de preţ, cele 
trecătoare,sau cele veşnice. 
Isus Hristos S-a dus înainte să ne pregătească un loc.Tu te pregăteşti pentru acel 
loc? 


