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Lecţia 7
Un Mare Preot numit de Dumnezeu
Evrei 5:1-10
Viaţa fără păcat a Domnului Isus Hristos, dovedită prin învierea Lui
din morţi, L-a legitimat ca Mare Preot după rînduiala lui Melhisedec,
vestit prin proroci.
Înţelegînd că Isus Hristos nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare
Preot, ci o are de la Dumnezeu, să fim întăriţi în convingerea că
aceia care-L urmează pe El nu vor fi daţi de ruşine.
Ziua 1 ― Citeşte Evrei 5:1-4 ― Marele Preot şi ispăşirea păcatelor
1. Cum este descrisă funcţia marelui preot în 5:1? De ce era nevoie de un mare
preot (vezi 2:16-18)? Care erau părţile între care el trebuia să mijlocească?
2. Citeşte Levitic 16 pentru a avea o imagine asupra modului în care
Dumnezeu a rînduit ca să se facă ispăşirea păcatelor. Ai putea să identifici în
textul din Levitic elemente la care face referire autorul Epistolei către Evrei?
Ziua 2 ― Reciteşte Evrei 5:1-4 ― Mare Preot chemat de Dumnezeu
3. Conform acestui text, care erau condiţiile pe care cineva trebuia să le
îndeplinească pentru ca să poată fi mare preot? Cum se leagă aceste condiţii
de funcţia marelui preot, mai precis de părţile între care acesta era chemat să
mijlocească? Vezi Evrei 2:14-18; 4:14-16. Citeşte şi Numeri 17:1-13.
4. Citeşte Numeri 16 pentru a vedea ce se întîmplă cînd cineva vrea să „îşi ia
cinstea aceasta singur”, fără să fie chemat de Dumnezeu. Ce observaţii ai?
5. Care este modul în care a fost chemat Aaron în slujba de mare preot? Vezi
Levitic 8:1-13.
Ziua 3 ― Citeşte Evrei 5:5-10 ― Hristos: Marele nostru Preot
6. Vestirea unei mari preoţii după ordinul lui Melhisedec a fost făcută prin David
cu mai bine de 1000 de ani înainte de întruparea lui Hristos (vezi Ps. 110:4).
În tot acest timp, oricine ar fi putut pretinde că la el s-a referit profeţia.
Cum dovedeşte autorul epistolei faptul că ea Îl viza pe Isus? (vezi 5:7-10)
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7. Care dintre următoarele aspecte specifice marelui preot se regăsesc în Isus
şi în ce mod?
Să fie luat din mijlocul oamenilor (vezi şi Ioan 1:11; Gal. 4:4; Ev. 2:11-15);
Să fie chemat de Dumnezeu (vezi Psalmii 2 şi 110);
Să facă ispăşirea pentru propriile Lui păcate (vezi Evrei 4:15; 7:26-27);
Să facă ispăşirea pentru păcatele oamenilor (vezi Ev.2:9-10 şi Ioan 1:29).
Ziua 4 ― Reciteşte Evrei 5:5-10 ― Hristos a trebuit să asculte
măcar că era Fiu
8. Cum explici faptul că Însuşi Fiul lui Dumnezeu a trebuit să aducă
„rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi” ca să fie izbăvit de la
moarte? De la ce „moarte” trebuia să fie izbăvit Isus?
9. În ce sens a învăţat Fiul lui Dumnezeu „să asculte prin lucrurile pe care lea suferit”? Şi de ce a trebuit să facă acest lucru?
10. Care crezi că este rostul versetelor 7-8 în contextul discuţiei despre Isus
Hristos, Marele nostru Preot?
Ziua 5 ― Reciteşte Evrei 5:5-10 ― „…măcar că era Fiu, a învăţat
să asculte”
11. Ce rol joacă slujba de mare preot a lui Hristos în mîntuirea noastră? Cît de
important este acest rol?
12. Versetul 9 afirmă că Hristos a devenit sursa mîntuirii veşnice pentru toţi
cei care-L ascultă. Cum ai putea să explici ceastă afirmaţie în lumina
doctrinei mîntuirii prin har? Dar în lumina unor texte cum ar fi Coloseni
1:21-23 sau Iacov 2:14-26?
13. Citeşte şi Evrei 12:2-11 şi gîndeşte-te la modul în care ai putea aplica
modelul lui Hristos la viaţa ta.
Provocare:
Lumea este plină de hristoşi autoproclamaţi, care au tras după ei mari mase de
oameni, lăsîndu-i pînă la urmă cu nădejdi înşelate. Oare soarta noastră, a acelora
care-L urmăm pe Domnul Isus Hristos, să fie diferită de soarta acestora? Autorul
cărţii Evrei ne demonstrează că „Hristos nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare
Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: «Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut». Şi cum
zice iarăşi într-alt loc: «Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui Melhisedec»” (5:56). Deşi Isus a fost unul dintre noi, învierea Lui din morţi L-a dovedit a fi Hristosul
cel promis de profeţi, ceea ce L-a învrednicit să fie urzitorul unei mîntuiri veşnice
pentru toţi cei care-L urmează şi-L ascultă. Cei care L-am proclamat pe Isus
Hristos ca Domn al vieţii noastre nu vom fi daţi de ruşine. Tu ai făcut-o?
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