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„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un 
Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de 

domnie al Măririi, în ceruri” (Evrei 8:1)



Fiul lui David:
Regele nostru.
Reprezentantul nostru.
Apărătorul nostru.

Preot după rânduiala lui Melhisedec:
Marele nostru preot.
Mijlocitorul nostru în Noul Legământ.

Care este mesajul principal al cărţii Evrei?
IISUS. Isus este personajul care umple cartea.
Este împlinirea finală a tuturor promisiunilor pe 
care Dumnezeu le-a făcut în Vechiul Legământ şi a 
tuturor realităţilor Noului Legământ.
Cum este prezentat Isus în Evrei?



„pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de 
veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate” (Evrei 1:8)

Dumnezeu i-a dat lui Adam şi Evei stăpânirea acestei lumi (Gen. 1:28). Pe 
măsură ce au păcătuit, Satana a uzurpat acea stăpânire (Ioan 12:31). 
Dumnezeu a promis că o Sămânţă va restaura omenirea (Gen. 3:15; 22:18; 
Gal. 3:16)

1. Dumnezeu L-a adoptat pe Isus ca Fiu al Său (v. 5)
2. L-a prezentat pe Isus înaintea curţii cereşti (v. 6-8)
3. L-a tronat şi i-a dat putere (v. 13)

Mai târziu, lui David i s-a promis că un Rege din neamul lui 
(Sămânţa) va conduce lumea, eliberând-o de sub puterea 
duşmanului (2 Sam. 7:16; Luca 1:31-32; Apoc. 5:5).

Conform Evrei, cum 
s-a făcut acest lucru? 

(Evr. 1:5-8, 13)



„Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa 
Lui suntem noi…” (Evrei 3:6)

Dumnezeu l-a adoptat pe Israel ca fiu al său şi i-a promis că va locui cu el şi 
îi va oferi odihnă de duşmanii săi (Ex. 4:22; 29:45; Deut. 25:19). În schimb, 
tot Israelul trebuia să fie credincios (Deut. 31:12).

În timp, aceste promisiuni au fost 
transmise seminţei lui David (2 
Sam. 7:12-13). La urma urmei, era 
mai uşor pentru o persoană să fie 
credincioasă şi nu pentru tot 
oraşul să fie credincios. Regele, 
astfel, reprezenta poporul. Cu 
toate acestea, niciunul dintre 
descendenţii lui David nu a fost 
complet credincios (unii erau cu 
adevărat răi)

Dar Isus a fost perfect 
credincios (Evrei 3:6). 
Prin urmare, Isus este 
reprezentantul nostru. 
Prin Isus, toate 
promisiunile pe care 
Dumnezeu le-a făcut 
poporului Său sunt 
împlinite şi el este 
canalul din care curge 
binecuvântarea lui 
Dumnezeu.



„Căci, negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în 
ajutorul seminţei lui Avraam” (Evrei 2:16)

Israel dorea un rege care să-i judece şi să-i conducă în 
luptă (1 Sam. 8:20). Evrei îl prezintă pe Isus ca apărătorul 
nostru, cel care luptă pentru noi (Evrei 2:16).

La fel ca David înaintea lui Goliat, Isus s-a luptat cu Satana în locul 
oamenilor (1 Sam. 17:8-9). El s-a îmbrăcat cu armură, a luptat cu inamicul şi 
a câştigat războiul (Isaia 59:17; 42:13; Apoc. 12:7-9).

Noi, ca parte a armatei sale (biserica), ne-am 
îmbrăcat şi noi cu armura şi luptăm alături de fraţii şi 
surorile noastre, conduşi de Conducătorul nostru, 
luptele care mai rămân de dus (Efeseni 6:11; Apoc. 
12:11).
Mulţumită lui Isus, Apărătorul nostru, victoria este 
asigurată (Apoc. 3:21).



„unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost 
făcut „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec” (Evrei 6:20)

Ce funcţii îndeplineau preoţii în Israel?

Mijloceau între 
Dumnezeu şi 

oameni
(Num. 18:22-23)

Ofereau 
sacrificii pentru 

a fi iertaţi şi 
purificaţi

(Lev. 1:5; 14:31)

Învăţau Legea 
lui Dumnezeu 

(Lev. 10:11)

Binecuvântau în 
numele lui 
Dumnezeu

(Num. 6:23-27)

Toate aceste funcţii au fost 
asumate de Isus când Dumnezeu 
l-a numit (sub jurământ) preot 
după rânduiala lui Melhisedec 
(Evr. 7:21).
Prin urmare, nu mai avem nevoie 
de preoţi pământeni care să 
mijlocească pentru noi. Pe de altă 
parte, TOŢI suntem colaboratori 
ai lui Isus, „preoţie 
împărătească”, oferind jertfe de 
laudă lui Dumnezeu (1 Petru. 2:9; 
Evr. 13:15).



„Prin faptul că zice: „Un nou legământ”, a mărturisit că cel dintâi este vechi, 
iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire” (Evrei 8:13)

Conform Evrei, în ce fel 
este noul legământ mai 
bun decât vechiul? Sanctuarul pământesc

[umbră] (8:5)
Inaugurat cu sângele 
animalelor (9:19-20)

Sacrificii care nu 
desăvârşesc(10:1)

Multe sacrificii (10:11)

Preoţi muritori(7:23)

Preoţi imperfecţi (7:28)

Sanctuarul ceresc
[realitate] (8:2)

Inaugurat cu sângele lui 
Hristos (9:12)

Sacrificii care desăvârşesc 
(9:14)

Un singur sacrificiu (9:26)

Preoţi nemuritori (7:24)

Preoţi perfecţi (7:26)



„Isus a consimţit să ia asupra Lui natura umană 
pentru a putea şti cum să-i compătimească şi 
cum să intervină la Tatăl Său în favoarea 
muritorilor păcătoşi, supuşi greşelii. El S-a 
oferit să devină apărătorul omului şi S-a umilit 
pentru a cunoaşte personal ispitele de care era 
asaltat omul, pentru a veni în ajutorul celor 
ispitiţi şi pentru a fi un mare preot iubitor şi 
credincios”

E. G. W. (Mărturii pentru comunitate, vol. 3, pg. 106)
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