
mijloci, Mijlocitor

Romani 8: 26-27
26. Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să 
ne rugăm. Dar însuş Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
27. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentrucă El 
mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.

1 Timotei 2:5

5. Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Isus Hristos,

Evrei 7:25

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.

Evrei 8:6

6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui 
mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.

1 Ioan 2: 1

1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, 
avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), 
pe Isus Hristos, Cel neprihănit.

Mijlocitor

Galateni 3:20
20. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi, pe când Dumnezeu, este 
unul singur.

1 Timotei 2:5-6
5. Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Isus Hristos,
6. care S-a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia
adeverit la vremea cuvenită,

Evrei 8:6
6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atît mai înaltă cu cât legământul al cărui 
mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.



1 Ioan 1:1-2
1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, 
avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), 
pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci 
pentru ale întregei lumi.


