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Lecţia 13
Imperativul Întrupării lui Hristos
Evrei 10:1-18
Curăţirea Templului ceresc putea fi făcută doar în baza jertfei unice a
Întrupatului Fiu al lui Dumnezeu, jertfă adusă pentru păcatele întregii
omeniri.
Să înţelegem imperativul şi implicaţiile jertfirii lui Hristos pentru ca
desăvîrşirea noastră să fie posibilă.

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 10:1-18 ― Privire de ansamblu
1. Capitolul 7 a vorbit despre Isus Hristos, Mare Preot după rînduiala lui
Melhisedec, capitolul 8 despre faptul că El este Mare Preot în Templul
ceresc, iar capitolul 9 ne-a descris lucrarea Lui în ceruri. Ce adaugă
paragraful de faţă (10:1-18) la cele discutate?
2. Ce adevăruri din text ţi se par importante şi de ce?
Ziua 2 ― Citeşte Evrei 10:1-4 ― Nedesăvîrşirea jertfelor Vechiului
Legămînt
3. După cum am văzut, termenul „Lege” se referă la Vechiul Legămînt. Iar
versetul 1 afirmă că Legea sau Vechiul Legămînt nu i-a putut face
desăvîrşiţi pe cei ce încercau să se apropie de Dumnezeu pe această cale.
Cum ai defini această desăvîrşire?
4. Cum explici faptul că jertfele vechi-testamentale au fost instituite în
vederea ispăşirii păcatelor, dar, în acelaşi timp, ele nu pot să şteargă
păcatele? Oare la ce se referă textul?
5. În faţa cui era înnoită an de an aducerea aminte a păcatelor, a omului sau a
lui Dumnezeu? Ce lumină aruncă răspunsul tău asupra problemelor ridicate
în întrebările de mai sus?
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Ziua 3 ― Citeşte Evrei 10:5-10 ― O jertfă mai bună: trupul lui Isus
Hristos
6. La ce Se referă Hristos cînd afirmă: „în sulul cărţii este scris despre Mine” (7)?
7. Care este semnificaţia faptului că autorul Epistolei către Evrei a ales să
citeze din Vechiul Testament ca să argumenteze nevoia întrupării şi jertfirii
lui Isus Hristos? De unde citează el?
8. În lumina textului de faţă, ce ne-a adus jertfa Fiului Întrupat?
Ziua 4 ― Citeşte Evrei 10:11-14 ― Diferenţa dintre Hristos şi
ceilalţi preoţi
9. Afirmaţiile din versetele 12 şi 13 sînt împlinirea profeţiei din Ps. 110? Cine
sînt vrăjmaşii lui Hristos care vor fi făcuţi „aşternut al picioarelor Lui”
(13)? Dar „cei ce sînt sfinţiţi” (14)? Tu în care categorie te încadrezi?
10. Ce înseamnă să beneficiezi de Jertfa sfinţitoare a Domnului Isus Hristos?
Ziua 5 ― Citeşte Evrei 10:15-18 ― Argumentul vechi-testamental
11. Care este lucrul adeverit de Duhul Sfînt la care se face referire în 10:15?
12. În capitolul 8, Noul Legămînt a fost definit prin patru aspecte (v. 8-12). Pe
care dintre ele se focalizează autorul în textul de faţă?
13. Versetul 14 afirmă că prin jertfa Sa, Hristos a făcut desăvîrşiţi pentru
totdeauna doar pe cei ce au fost sfinţiţi. Cum înţelegi acest fapt în lumina
celor afirmate în 12:14? Ce implicaţii ar trebui să aibă înţelegerea acestuia
adevăr pentru viaţa ta prezentă?
Provocare:
Jertfirea trupului Domnului Isus Hristos a rezolvat mai întîi problema în
dreptul Tatălui, care trecuse cu vederea păcatele în vremea de dinaintea
răstignirii Fiului Său (vezi Rom. 3:25-26). Dar, prin aceeaşi Jertfă, problema sa rezolvat, în sfîrşit, şi în dreptul nostru. Domnul Isus Hristos a plătit preţul
păcatelor întregii omeniri, împlinind astfel cerinţele Legii lui Dumnezeu şi
validînd un Nou Legămînt, în baza căruia Dumnezeu nu-Şi mai aduce aminte
de păcatele şi de fărădelegile noastre. Sîntem noi oare gata să ne supunem
Tatălui aşa cum a făcut-o şi Domnul nostru Isus Hristos, pentru ca împlinirea
planului Lui să continue prin lucrarea Sa în noi şi prin noi?
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