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Studiul 2

Mesajul cărţii Evrei

Textul de memorat: „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)

Duminică, 2 ianuarie – Isus este Împăratul nostru

1. Evrei 1:5-14; 5. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut”?
Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu”?
6. Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”
7. Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”;
8. pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei
Tale este un toiag de dreptate;
9. Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu
un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.”
10. Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
11. Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină;
12. le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi.”
13. Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi
aşternut al picioarelor Tale”?
14. Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni
mântuirea?

Luni, 3 ianuarie – Isus este Mijlocitorul nostru

2. Compară Exodul 4:22,23 cu 2 Samuel 7:12-14; 22. Tu vei zice lui faraon: „Aşa vorbeşte Domnul:
„Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.
23. Îţi spun: Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l laşi să plece, voi ucide pe
fiul tău, pe întâiul tău născut.”
12. Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care
va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia.
13. El va zidi Numelui Meu o Casă, şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui.
14. Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu
lovituri omeneşti;

Deuteronomul 12:8-10 cu 2 Samuel 7:9-11; 8. Să nu faceţi, dar, cum facem noi acum aici, unde
fiecare face ce-i place,
9. fiindcă n-aţi ajuns încă în locul de odihnă şi în moştenirea pe care v-o dă Domnul Dumnezeul
vostru.
10. Dar veţi trece Iordanul şi veţi locui în ţara pe care v-o va da în stăpânire Domnul Dumnezeul
vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmaşii voştri care vă înconjoară, şi veţi
locui fără frică.
9. am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta şi ţi-am
făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ;
10. am dat un loc poporului Meu, lui Israel, şi l-am sădit ca să locuiască în el şi să nu mai fie tulburat,
ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte
11. şi ca pe vremea când pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Ţi-am dat odihnă izbăvindu-te
de toţi vrăjmaşii tăi. Şi Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi o casă.
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Deuteronomul 12:13,14 cu Psalmii 132:1-5, 11-14; 13. Vezi să n-aduci arderile tale de tot în toate
locurile pe care le vei vedea;
14. ci să-ţi aduci arderile de tot în locul pe care-l va alege Domnul în una din seminţiile tale, şi acolo
să faci tot ce-ţi poruncesc eu.
1. Doamne, adu-Ţi aminte de David şi de toate necazurile lui!
2. Adu-Ţi aminte cum a jurat el Domnului şi a făcut următoarea juruinţă Puternicului lui Iacov:
3. „Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc,
4. nu voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele,
5. până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.
11. Domnul a jurat lui David adevărul şi nu Se va întoarce de la ce a jurat: „Voi pune pe scaunul tău
de domnie un fiu din trupul tău.
12. Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu şi învăţăturile Mele pe care li le voi da, vor şedea şi fiii lor
în veci pe scaunul tău de domnie.” -
13. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis:
14. „Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.

Marţi, 4 ianuarie – Isus este Căpetenia noastră

3. Compară 1 Samuel 8:19,20 cu Evrei 2:14-16; 19. Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel.
„Nu!”, au zis ei, „ci să fie un împărat peste noi,
20. ca să fim şi noi ca toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră şi
ne va cârmui în războaiele noastre.”
14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă
părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,
15. şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.
16. Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam.

4. Isaia 42:13; Domnul înaintează ca un viteaz, Îşi stârneşte râvna ca un om de război; înalţă glasul,
strigă, Îşi arată puterea împotriva vrăjmaşilor Săi.

Isaia 59:15-20; 15. Adevărul s-a făcut nevăzut, şi cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede
cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire.
16. El vede că nu este niciun om şi Se miră că nimeni nu mijloceşte. Atunci braţul Lui Îi vine în
ajutor, şi neprihănirea Lui Îl sprijină.
17. Se îmbracă cu neprihănire ca şi cu o platoşă, Îşi pune pe cap coiful mântuirii; ia răzbunarea ca o
haină şi Se acoperă cu gelozia ca şi cu o manta.
18.  El  va  răsplăti  fiecăruia  după  faptele  lui,  va  da  potrivnicilor  Săi  mânia,  va  întoarce  la  fel
vrăjmaşilor Săi şi va da ostroavelor plata cuvenită!
19. Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, şi de slava Lui cei de la răsăritul soarelui;
când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.
20. „Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la
păcatele lor, zice Domnul.

Miercuri, 5 ianuarie – Isus este Marele nostru Preot

5. Leviticul 1:1-9; 1. Domnul a chemat pe Moise; i-a vorbit din Cortul întâlnirii şi a zis:
2. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l
aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă.
3. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur; şi
anume să-l aducă la uşa Cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului.
4. Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot, şi va fi primit de Domnul, ca să facă
ispăşire pentru el.
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5. Să înjunghie viţelul înaintea Domnului; şi preoţii, fiii lui Aaron, să aducă sângele şi să-l stropească
de jur împrejur pe altarul de la uşa Cortului întâlnirii.
6. Să jupoaie viţelul adus ca ardere de tot şi să-l taie în bucăţi.
7. Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar şi să pună lemne pe foc.
8. Preoţii, fiii lui Aaron, să aşeze bucăţile, capul şi grăsimea, pe lemnele puse pe focul de pe altar.
9. Să spele cu apă măruntaiele şi picioarele; şi preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere
de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Leviticul 10:8-11; 8. Domnul a vorbit lui Aaron şi a zis:
9. „Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în Cortul
întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri,
10. ca să puteţi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat,
11. şi să puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.”

Maleahi 2:7; Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa şi din gura lui se aşteaptă învăţătură,
pentru că el este un sol al Domnului oştirilor.

Numeri 6:22-26; 22. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
23. „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: „Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le
ziceţi:
24. „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
25. Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
26. Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!

Evrei 5:1-4; 1. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în
lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate.
2. El poate fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, fiindcă şi el este cuprins de slăbiciune.
3. Şi, din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât şi pentru ale
norodului.
4. Nimeni nu-şi ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron.

Joi, 6 ianuarie – Isus este Mijlocitorul unui legământ mai bun

6. Evrei 8:8-12; 8. Căci, ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi
face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou;
9. nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot
din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu, şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice
Domnul.
10. Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: 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.
11. Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, căci
toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.
12. Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.”
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