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Lecţia 10
Melhisedec acesta… şi desăvîrşirea cerută de cugetul nostru
Evrei 7:1-28
Preoţia aaronică şi cadrul ei ceremonial n-au putut să ne ofere
desăvîrşirea cerută de cugetul nostru şi, de aceea, Dumnezeu a ridicat
un Mare Preot după rînduiala lui Melhisedec în persoana Domnului
Isus Hristos, singurul care ne poate mîntui în chip desăvîrşit.
Să dovedim că am înţeles argumentarea autorului din acest capitol
prin faptul că sîntem în stare să explicăm superioritatea preoţiei lui
Hristos faţă de cea a lui Aaron şi foloasele unice pe care le avem
crezînd în Domnul Isus Hristos.

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 7:1-28 — Privire de ansamblu asupra
capitolului
1. Despre ce este vorba în acest capitol şi ce întrebări îţi ridică textul?
2. Ai putea să identifici în capitolele din Evrei studiate pînă în prezent şi alte
texte care vorbesc despre Isus, Mare Preot după rînduiala lui Melhisedec?
Ce aduce nou acest capitol?
3. De ce crezi că autorul consideră învăţătura despre Isus Hristos, Mare Preot
după rînduiala lui Melhisedec, ca fiind o „hrană tare”, pe care o pot
înţelege doar cei maturi spirituali? Vezi şi Evrei 5:10-14.
Ziua 2 ― Citeşte Evrei 7:1-3 — Melhisedec acesta
4. Citeşte şi Genesa 14:17-20 şi Ps. 110:4 pentru a vedea textele vechitestamentale în care s-a vorbit de Melhisedec. Ce anume ai aflat despre
acest personaj?
5. Care este semnificaţia numelui şi funcţiei lui Melhisedec? În ce mod se
leagă acestea de Isus Hristos? Citeşte şi Isaia 9:6-7; 11:2-5.
6. De ce crezi că Melhisedec a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu?
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Ziua 3 ― Citeşte Evrei 7:4-10 — Comparaţia dintre preoţia
leviticală şi cea melhisedechiană
7. Care este pentru autor semnificaţia faptului că Avraam i-a dat zeciuială lui
Melhisedec?
8. În ce mod dovedeşte autorul că Melhisedec este mai mare decît Avraam şi
implicit că preoţia sa este superioară celei leviticale? Ce întrebări îţi ridică
demonstraţia lui?
9. Prin ce Se aseamănă Domnul Isus cu Melhisedec, şi preoţia Lui cu preoţia
acestuia?
10. În ce mod dovedeşte autorul faptul că în Isus Hristos se împlineşte prorocia
făcută de David în Ps. 110:4? Vezi şi Evrei 5:7-10.
Ziua 4 ― Citeşte Evrei 7:11-28 — Isus Hristos: Mare Preot după
rînduiala lui Melhisedec
11. Ce anume afirmă autorul în v. 11? Ce adaugă v. 12 la acest argument?
12. La ce fel de „Lege” se referă autorul în versetele 11 şi 12, avînd în vedere
că Legămîntul de la Sinai s-a încheiat înainte ca preoţia levitică să existe?
13. La ce crezi că se referă conceptul de „desăvîrşire” din versetele 7 şi 19? Ce
lumină aruncă versetele 9:9 şi 10:19-22 asupra problemei? Cum explici,
folosindu-te de versetele de mai sus, mîntuirea „în chip desăvîrşit” pe care
o avem în Isus Hristos?
Ziua 5 ― Reciteşte Evrei 7:11-28 — Isus Hristos: preot după
rînduiala lui Melhisedec
14. Ce vrea să spună Scriptura cînd afirmă că Isus Hristos a devenit
„chezaşul” (garantul) unui Legămînt mai bun (7:22)?
15. Explică, în propriile tale cuvinte, afirmaţia din 7:26: „tocmai un astfel de
Mare Preot ne trebuia”. Citeşte şi Evrei 3:14-18; 4:14-16 şi 5:7-10 pentru a
vedea o imagine mai clară asupra importanţei faptului că Isus Hristos este
Marele nostru Preot.
16. Ce efect ar trebui să aibă în viaţa noastră înţelegerea faptului că Domnul
Isus este Mare Preot după rînduiala lui Melhisedec?
Provocare:
Cît de importantă trebuie să fie lucrarea de Mare Preot a Domnului Isus Hristos
dacă ea a trebuit să înlocuiască pînă şi rînduielile privind preoţia şi Legămîntul,
date prin Moise poporului Israel! Încearcă să numeşti cîteva dintre realităţile pe
care le avem prin statutul şi lucrarea Domnului Isus Hristos şi care nu au fost
posibile prin preoţia leviţilor. Opreşte-te să-I mulţumeşti lui Dumnezeu pentru
ele. Încearcă să înţelegi care sînt implicaţiile acestor lucruri pentru viaţa ta.
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