
chezaş,  chezăşul

Romani 4:16-25
16. Deaceea moştenitori sunt ceice se fac prin credinţă, pentruca să fie prin har, şi 
pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai 
pentru sămânţa aceea care este supt Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa
lui Avraam, tatăl nostru al tuturor,
17. după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.“ El, adică, este 
tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morţii, şi care 
cheamă lucrurile cari nu sunt, ca şi cum ar fi.
18. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor 
neamuri, dupăcum i se spusese: „Aşa va fi sămânţa ta.“
19. Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său, care era 
îmbătrânit, - avea aproape o sută de ani, - nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă 
copii.
20. El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin 
credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu,
21. deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.
22. De aceea credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire.“
23. Dar nu numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire“;
24. ci este scris şi pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce 
credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru,
25. care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost 
socotiţi neprihăniţi.

Evrei 6:10-20
10. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea, pe care 
aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, cari aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi.
11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeaş râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o
deplină nădejde,
12. aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi 
răbdare, moştenesc făgăduinţele.
13. Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul 
mai mare decât El, s’a jurat pe Sine însuş,
14. şi a zis: „Cu adevărat te voi binecuvînta, şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa.“
15. şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa.
16. Oamenii, ce-i drept, obicinuiesc să jure pe cineva mai mare; jurământul este o 
chezăşie, care pune capăt orişicărei neînţelegeri dintre ei.
17. De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie 
moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ;
18. pentruca, prin două lucruri cari nu se pot schimba, şi în cari este cu neputinţă ca 
Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să 
apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,
19. pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde 
dincolo de perdeaua din lăuntrul Templului,



20. unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut „Mare Preot în 
veac, după rânduiala lui Melhisedec“.

Evrei 7:11-28
11. Dacă, dar, desăvârşirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia Leviţilor, - căci supt 
preoţia aceasta primit poporul Legea - ce nevoie mai era să se ridice un alt preot 
„după rânduiala lui Melhisedec“, şi nu după rânduiala lui Aaron?
12. Pentrucă, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecît să aibă loc şi o schimbare a 
Legii.
13. În adevăr, Acela despre care sunt zise aceste lucruri, face parte dintr-o altă 
seminţie, din care nimeni n-a slujit altarului.
14. Căci este vădit că Domnul nostru a ieşit din Iuda, seminţie, despre care Moise n-a 
zis nimic cu privire la preoţie.
15. Lucrul acesta se face şi mai luminos când vedem ridicîndu-se, după asemănarea 
lui Melhisedec, un alt preot,
16. pus nu prin legea unei porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi neperitoare.
17. Fiindcă iată ce se mărturiseşte despre El: „Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui
Melhisedec“.
18. Astfel, pe deoparte, se desfiinţează aici o poruncă de mai înainte, din pricina 
neputinţei şi zădărniciei ei -
19. căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit - şi pe de alta, se pune în loc o nădejde mai 
bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu.
20. şi fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurămînt, -
21. căci, pe când Leviţii se făceau preoţi fără jurământ, Isus S-a făcut preot prin 
jurământul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat, şi nu Se va căi: „Tu eşti preot în veac, 
după rânduiala lui Melhisedec”, -
22. prin chiar faptul acesta, El s-a făcut chezăşul unui legăm  â  nt mai bun.
23. Mai mult, acolo au fost preoţi în mare număr, pentrucă moartea îi împiedica să 
rămână pururea.
24. Dar El, fiindcă rămîne „în veac“, are o preoţie, care nu poate trece de la unul la 
altul.
25. De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de 
Dumnezeu prin El, pentrucă trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.
26. şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit 
de păcătoşi, şi înălţat mai pe sus de ceruri,
27. care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întîi pentru 
păcatele sale, şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată 
pentru totdeauna, când S’a adus jertfă pe Sine însuş.
28. În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii; dar cuvântul
jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care este desăvîrşit pentru
veşnicie.


