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Lecţia 11
Hristos — slujitor al Templului ceresc şi garant al unui Nou Legămînt
Evrei 8:1-13
Desăvîrşirea cerută de cugetul nostru reclama un nou Legămînt,
mijlocit de Hristos tocmai în Templul ceresc.
Înţelegînd preoţia Domnului Isus Hristos în locurile cereşti, să ne
întărim credinţa în El, ca unic Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni.

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 8:1-13 — Privire de ansamblu
1. Care sînt temele importante din acest capitol?
2. Discuţia despre Marele Preot a fost introdusă în 2:16-18, a continuat în
4:14-5:10 şi s-a reluat începînd cu capitolul 7. Ce aduce nou capitolul 8 în
discuţia despre Isus Hristos, Marele nostru Preot?
3. De ce crezi că ai nevoie de un mare preot? Ce face el pentru tine? Vezi şi
Evrei 4:14-16 şi 7:24-25.
Ziua 2 ― Citeşte Evrei 8:1-6 — Mare Preot în ceruri
4. Afirmaţia cu care începe 8:1 ― „punctul cel mai însemnat al celor spuse” ―
ne atrage atenţia asupra importanţei adevărurilor ce urmează. Care sînt ele?
5. Orice mare preot slujeşte în Templu. Ce spune textul despre locul slujbei
lui Hristos?
6. Bazat pe ceea ce ai studiat pînă acum, cînd crezi că a ajuns Hristos Mare
Preot în ceruri? Vezi Evrei 1:3-14; 5:7-10 şi 6:17-20.
Ziua 3 ― Reciteşte Evrei 8:1-6 — Paralelă între slujbele preoţeşti
7. Care sînt asemănările dintre slujba Marelui Preot ceresc şi a celui
pămîntesc? Dar deosebirile? Citeşte şi Evrei 5:1-10 şi 9:1-15.
8. Textul din 7:11-12 şi 19 afirmă nedesăvîrşirea preoţiei levitice şi a Legii, sau a
Legămîntului, de care se lega slujba lor. În ce constă această „nedesăvîrşire”,
„zădărnicie” sau „neputinţă”, dacă nici chiar Fiul lui Dumnezeu nu ar fi putut
îmbunătăţi slujba lor pe pămînt (vezi 8:4)? Zădărnicia aceasta ne viza pe noi
sau pe Dumnezeu? Cum îţi argumentezi răspunsul? Vezi şi Romani 3:25-26.
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9. Care a fost funcţia preoţiei leviţilor — „umbra lucrurilor cereşti” — în
condiţiile în care ea a fost gîndită de Dumnezeu ca să fie nedesăvîrşită,
adică, operantă doar pe pămînt şi doar pînă la o vreme?
Ziua 4 ― Citeşte Evrei 8:6-13 — Nevoia de schimbare a Vechiului
Legămînt
10. Care este relaţia dintre marele preot şi Legămînt? Vezi 7:11-12, unde
Legămîntul este numit Lege şi desemnează cadrul apropierii de Dumnezeu.
11. La ce se referă autorul prin expresia „legămîntul dintîi”? Dar prin „al
doilea legămînt”?
12. De ce crezi că Legămîntul dintîi a trebuit schimbat? Care a fost „cusurul”
lui (8:7)? Vezi Evrei 7:11-12, 19; 9:8-9 şi 10:1-4.
Ziua 5 ― Reciteşte Evrei 8:6-13 — Diferenţe şi asemănări între
Legăminte
Noul Legămînt este definit de autor prin patru aspecte:
„voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor;
Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicînd:
«Cunoaşte pe Domnul!» Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic
pînă la cel mai mare dintre ei.
Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de
păcatele şi fărădelegile lor” (8:10-12).
13. Cum ai explica aceste patru aspecte în cuvintele tale?
14. De ce numai Isus Hristos putea fi Garantul sau Mijlocitorul acestui Nou
Legămînt? Ce n-au putut face ceilalţi mari preoţi?
15. Care dintre aspectele Noului Legămînt crezi că sînt adevărate şi pentru
tine? Cum îţi explici răspunsul?
Provocare:
Globalizarea face ca sfera diferitelor religii să se intersecteze din ce în ce mai
mult. Într-o astfel de lume, în care cuvîntul de ordine este „acceptarea”
crezului celuilalt şi „toleranţa” faţă de el, orice afirmaţii exclusiviste vor fi
considerate a fi jignitoare şi vor fi condamnate. Isus Hristos, care a avut
curajul să facă astfel de afirmaţii ― „Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni
nu vine la Tatăl decît prin Mine” (Ioan 14:6) ― va trebui marginalizat din
pricina pretenţiilor Lui intolerante. Iar ucenicii Săi, care au avut curajul să
declare chiar şi în faţa Sanhedrinului că „în nimeni altul nu este mîntuire: căci
nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi”
(Fapte 4:12), vor fi persecutaţi. Ce anume din ce ai învăţat în săptămîna
aceasta te va face să nu renunţi la credinţa ta în Domnul Isus Hristos?
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