
  

POSIBILITĂŢILE PREOŢIEI SALE: 

ACCESUL LIBER LA DUMNEZEU
Evrei 4:14-5:10; 4:16

IDEEA CENTRALĂ:

Să ne încurajeze să îndrăznim în prezenţa lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Marele nostru Preot, ca să primim 
îndurare pentru păcatele din trecut și har pentru ispitele și încercările viitoare.

Pasajul de faţă realizează tranziţia de la o secţiune de material cu accent exortativ (3:1-4:13) spre argumentul 
teologic central al cărţii Evrei, care explică superioritatea lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de Mare Preot și 
superioritatea Noului Legământ în comparaţie cu slujirea Marelui Preot și cadrul Legământului mozaic, al cărui 
sistem de închinare reprezenta doar umbra a cărei realitate o umple persoana și lucrarea lui Hristos. Ne aducem 
aminte că autorul cărţii Îl vede pe Hristos ca împlinire și ducere la desăvârșire a sistemului vechi-testamentar al 
închinării. 

În calitate de Mare Preot milostiv, rânduit de Dumnezeu și luat din mijlocul oamenilor, Isus Hristos ne oferă 
temeiul pentru îndrăzneala de a intra în prezenţa lui Dumnezeu.

SCOPUL:

EXPLICAŢII CONTEXTUALE ȘI EXEGETICE:

Aspectele prezente în pasaj sunt reluate și dezvoltate de autor în capitolele următoare. Ce fel de Mare Preot 
este Hristos, încât să ne poată asigura intrarea în prezenţa lui Dumnezeu? Pentru israeliţi, însuși existenţa 
Cortului întâlnirii aducea nădejdea prezenţei lui Dumnezeu (Exodul 25:8, 22; 29:42-46; 40:34). Cu toate acestea, 
poporului îi este restricţionat accesul tocmai la Locul preasfânt, unde Dumnezeu a promis că va locui. Sistemul 
mozaic nu a reușit să-l facă pe om să se bucure de favoarea și plinătatea prezenţei divine, ceea ce numai Hristos 
reușește. 

Poziţia lui de Mare Preot trebuie înţeleasă în contextul Legământului mozaic, în cadrul căruia, Dumnezeu l-a 
rânduit pe Aaron, apoi pe urmașii acestuia, dintre toţi israeliţii din clanul leviţilor, să îndeplinească slujba de 
mijlocire pentru popor, înaintea lui Dumnezeu (5:1, 3). Slujba preoţească consta în aducerea de daruri și de jertfe 
pentru păcatele lui și ale poporului (5:3), de vreme ce motivul central al distanţării lui Dumnezeu, se găsea în 
sfinţenia divină și în păcătoșenia poporului. Dumnezeu a hotărât ca Aaron și urmașii acestuia să îndeplinească 
rolul de Mare Preot (5:4) iar slujba lui era strâns legată de Cortul întâlnirii. Marele Preot era desemnat dintre 
oameni, și în consecinţă, împărtășea slăbiciunea și păcatele celorlalţi. De aceea, jertfele pentru păcate îl 
includeau și pe el. Nu era în mod calitativ diferit de restul poporului. Din cauza slăbiciunilor personale, el putea să 
fie blând faţă de fraţii săi “neștiutori și rătăciţi”.

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

Hristos a împărtășit toată gama de experienţe umane, fiind învăţat să asculte prin suferinţă și astfel să devină 
desăvârșit. Acest lucru îi dă posiblitatea să empatizeze cu noi, să fie un Mare Preot milostiv, având compasiune 
certă faţă de cei ispitiţi și să ofere o mântuire veșnică celor ce ascultă de El.  Așadar, chiar dacă Hristos este înălţat 
la dreapta lui Dumnezeu, El poartă cu sine experienţa suferinţei în trupul lui uman, în slujba pe care o exercită în 
prezenţa lui Dumnezeu (5:7-10). 

Cunoscând superioritatea lui Hristos faţă de îngeri, de Moise și faţă de întreg sistemul vechi-testamentar 
sacrificial, dar și faţă de alte căi de mântuire și învăţături false propuse de oameni, noi avem toate  motivele să-L 
mărturisim pe Hristos în orice context, înaintea oricui, având siguranţa că El este singurul  care a deschis calea în 
prezenţa lui Dumnezeu. 

SUGESTII PRACTICE:

Sunt două beneficii ale apropierii noastre de tronul de har:

Această străbatere a cerurilor de către Isus ca Mare Preot (4:14) trebuie înţeleasă în contrast cu realizările, sau 
mai bine zis, cu nerealizările preoţilor vechi testamentari.  Dacă locul preasfânt din Cort  simboliza locul prezenţei 
divine, poporul nu avea acces în acea prezenţă. Nici măcar Marele Preot nu putea să intre acolo decât o dată pe 
an, cu mare grijă, aducând jertfe pentru păcatele sale și ale poporului (9:7-8). 

Prin contrast, Hristos intră în cer, în adevăratul Cort, originalul după care a fost făcut Cortul pământesc, pentru a 
face curăţirea păcatelor noastre și pentru a ne da acces în prezenţa lui Dumnezeu, la tronul de har a cărui imagine 
pământească era Copacul ispășirii din locul preasfânt (6:18; 8:5; 9:11-14, 23-25). În această prezenţă, credincioșii au 
îndrăzneală să intre datorită lui Hristos și lucrării Sale de Mare Preot.

APLICAŢII:

1. să primim milă pentru toate slabiciunile și păcatele noastre trecute

Îndrăznește să te apropii de tronul harului în rugăciune. 

2. să fim întăriţi prin har pentru toate încercările care vor veni

- Meditează la rolul preoţilor vechi testamentari și încearcă să observi în relaţie cu acesta, superioritatea funcţiei 
lui Hristos de Mare Preot

În contrast dar și în asemănare cu Marele Preot din Vechiul Testament, Hristos este Fiul unic al lui Dumnezeu (4:14) 
desemnat de Dumnezeu ca Mare Preot (5:5-6). Această desemnare se bazează pe un jurământ solemn care 
descoperă atât identitatea de Fiu divin (5:5) cât și de preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec (5:6, cf. cu 7:21, 
28). Deși având natură de Fiu (1:1-3),  El este luat dintre oameni ca unul care a experimentat ispitele și încercările 
umane în mod deplin (4:15, vezi 2:17-18) cu o distincţie esenţială, și anume, fără păcat. Faptul că Isus nu a căzut în 
păcat  nu face ca experimentarea ispitei să fi fost mai slabă. Dimpotrivă, a făcut-o mai intensă, pentru că doar cel 
ce rezistă până la capăt ispitei, îi simte forţa pe deplin. 

Îndrăznește să-L mărturisești pe Hristos cu orice preţ

3. Cum a fost ascultată rugăciunea lui Hristos, dacă El a trebuit să treacă prin suferinţă?

1. De ce este important ca Hristos să fi fost ispitit ca noi, pentru a ne putea ajuta?

- Mulţumește în rugăciune pentru accesul liber pe care Hristos ţi l-a câștigat în prezenţa lui Dumnezeu și bucură-te 
de el, rugându-te mai des

- Încurajează pe cineva să se roage cu încredere lui Dumnezeu prin Hristos, fie că e copleșit de păcate din trecut, 
fie că trece prin suferinţă

5. Cum influenţează poziţia și lucrarea de Mare Preot al lui Hristos, preoţia tuturor credincioșilor?

2. De ce este esenţială mijlocirea lui Hristos pentru a putea intra în prezenţa lui Dumnezeu?

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢII:

4. Ce înseamnă că Hristos a fost desăvârșit prin suferinţă?
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   Laudă & închinare

MARŢI

   credinţă și îndoială”

19:00-21:00  Seară de tineret:

   Predică - pastor David Lavric

   Predică - pastor Doug Markesbery

JOI  

   Laudă & închinare, cor, fanfară

   Fanfara 

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

18:00-20:00  Serviciu divin:

   ul  ă între“Nu ești singur care oscileaz

19:00 - 20:30   Rugăciune - Daniel Gruia

   pământ: Studiu asupra Epistolei către

   Efeseni (7)” 

  

   Serviciu divin:

   “Biserica lui Hristos, ambasada Cerului pe

DUMINICĂ   

12:00-12:30  Adunare generală

   

  9:00  -  9:50    Rugăciune - Gabriel Berce

10:00-10:50  Studiu biblic - pastor Alexandru Neagoe

11:00-12:00   Serviciu divin:

   Laudă & închinare, cor

   Predică - pastor David Lavric

La multi 
ani!

Mateiu Elisabeta

Bulica Volumia-Viorica

Bogdan Gabriela-Maria

Criste Francisc

Kobor Klara

Lungu Cozmin

Ciupe Ștefan

Cojocaru Ana

Crăsmăreanu Eleonora-Cornelia

Laţcu Aurel-Adrian

Manea Alexandru

Guianu Rodica

Iusciac Albert

Szucs Alexandru

Negrescu Ana

Tîrziu Doina

Nicolici Doru-Emanuel

Mioc Tiberiu Jr

Mureșan Vasile

Nedelcu Paraschiva

Niţulescu Veronica

PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII
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 După o căsnicie frumoasă de 71 de ani, în 2017 soţia sa, sora Tenzi Popovici a trecut la 
Domnul. În dimineaţa zilei de 19 mai 2019 fratele Pitt a suferit un atac cerebral care i-a afectat 
partea stângă. Ziua cea mult aşteptată de fratele Pitt, ziua plecării în glorie, a sosit în dimineaţa 
zilei de 21 octombrie 2019.

 Fratele Pitt a produs pentru mulţi ani programe religioase de radio pentru staţiile 
HCJB, TWR, IBRA, Europa Liberă şi Micul Samaritean pentru România şi Europa, cât și KTYM 
pentru cei din metropola Los Angeles. A scris peste 40 de cărţi şi broşuri religioase, multe fiind 
tipărite pe timpul regimului comunist când literatura creştină în Romania era foarte rară şi 
chiar interzisă.

 În România a păstorit două biserici, Biserica Baptistă Arad-Pârneava, între anii 1945 – 
1953 şi Biserica Baptistă Nr. 1 din Timişoara, între anii 1953 – 1967, de unde mai apoi a fost 
destituit patru ani şi jumătate de către guvernul comunist. În timpul când a fost destituit, 
fratele Pitt a decis să se reîntoarcă în America, lucru care s-a întâmplat în octombrie 1967.

 Mulţumim lui Dumnezeu pentru viaţa fratelui Pitt Popovici și mai ales pentru 
onoarea de a fi avut un asemenea om al lui Dumnezeu ca pastor al bisericii noastre. Domnul să 
se îndure și să mai ridice astfel de oameni! 

 În toamna anului 1930, la 12 ani Pitt Popovici s-a predat Domnului; apoi a fost botezat. 
La 27 de ani, pe 24 octombrie 1945 s-a căsătorit cu Hortensia Cristea, membră din Biserica 
Baptistă Arad-Pârneava şi au avut trei fiice, Iedidia (Dia), Angela şi Agnia Rusalina (Liana).

 Petru Popovici, cunoscut atât în România cât şi în străinătate ca fratele Pitt, s-a 
născut la 12 septembrie 1918, în Harrisburg, Pennsylvania, din părinţii Simeon şi Sânziana 
Popovici. Când era în vârstă de doi ani şi jumătate, familia Popovici s-a reîntors pentru o vizită 
în România şi s-au stabilit la Firiteaz, atunci în judeţul Timiş. 

Pastor PETRU POPOVICI – Scurt necrolog
(mai multe detalii pe www. http://petrupopovici.com)
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