
Studiul 10

Hristos, Legea şi legămintele

Textul de memorat: „Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca,  
prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au  
fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită.” (Evrei 9:15)

Duminică

1. Geneza 9:12-17; 12. Şi Dumnezeu a zis: "Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine 
şi voi şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:
13. curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre  
Mine şi pământ.
14. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor;
15. şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele  
de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.
16. Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă voi uita la el ca să-Mi aduc aminte de legământul cel  
veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ."
17. Şi Dumnezeu a zis lui Noe: "Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între 
Mine şi orice făptură de pe pământ."

Geneza 17:2-12; 2. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi  nespus de 
mult."
3. Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel:
4. "Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri.
5. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri.
6.  Te voi  înmulţi  nespus de mult;  voi  face din  tine neamuri  întregi;  şi  din  tine vor  ieşi 
împăraţi.
7. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam;  
acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei  
tale după tine.
8. Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi  
voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor."
9. Dumnezeu a zis lui Avraam: "Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din 
neam în neam.
10. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după 
tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur.
11. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului  
dintre Mine şi voi.
12. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur,  
neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun 
străin, care nu face parte din neamul tău.

Luni

2. Galateni 3:15-28; 15. Fraţilor, (vorbesc în felul oamenilor) un testament, chiar al unui om, 
odată întărit, totuşi nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva.
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16. Acum, făgăduinţele au fost făcute "lui Avraam şi seminţei lui." Nu zice: "şi seminţelor" 
(ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: "şi seminţei  
tale", adică Hristos.
17. Iată ce vreau să zic: un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi 
desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie nimicită de Legea venită după patru sute treizeci de ani.
18. Căci, dacă moştenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu printr-
o făgăduinţă a dat-o lui Avraam.
19. Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până 
când avea să vină "Sămânţa" căreia Îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, 
prin mâna unui mijlocitor.
20. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi,  pe când Dumnezeu este unul  
singur.
21. Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi  
dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.
22. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred  
prin credinţa în Isus Hristos.
23.  Înainte  de  venirea  credinţei,  noi  eram sub  paza Legii,  închişi  pentru  credinţa  care 
trebuia să fie descoperită.
24. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin 
credinţă.
25. După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.
26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
27. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte  
bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.

Marți

3. Ieremia 31:31-34; 31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa 
lui Iuda un legământ nou.
32. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii  lor, în ziua când i-am apucat de 
mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de 
soţ asupra lor, zice Domnul.
33. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul:  
Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei  
vor fi poporul Meu.
34.  Niciunul  nu  va  mai  învăţa  pe  aproapele  sau  pe  fratele  său  zicând:  "Cunoaşte  pe 
Domnul!", ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul;  
căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor."

Evrei 10:11-18; 11. Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi şi aduce de multe ori  
aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele,
12.  El,  dimpotrivă,  după  ce  a  adus  o  singură  jertfă  pentru  păcate,  S-a  aşezat  pentru 
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu
13. şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui.
14. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.
15. Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis:
16. "Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile  
Mele în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor",
17. adaugă: "Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor."
18. Dar acolo unde este iertare de păcate nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.

Studiu Biblic, Trim. II, 2014 - Domnul Hristos şi Legea Sa 2



Miercuri

4. Evrei 9:15-28; 15. Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, 
prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce 
au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită.
16. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce 
l-a făcut.
17. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă 
vreme trăieşte cel ce l-a făcut.
18. De aceea şi întâiul legământ n-a fost sfinţit fără sânge.
19. Şi într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a  
luat sânge de viţei şi de ţapi, cu apă, lână stacojie şi isop, a stropit cartea şi tot norodul
20. şi a zis: "Acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu 
voi."
21. De asemenea, a stropit cu sânge Cortul şi toate vasele pentru slujbă.
22. Şi, după Lege, aproape totul este curăţat cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu este  
iertare.
23. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţate în felul acesta,  
trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţate cu jertfe mai bune decât acestea.
24.  Căci  Hristos n-a intrat  într-un locaş de închinare făcut  de mână omenească,  după 
chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, 
pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.
25. Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuşi, ca marele preot care intră 
în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui;
26. fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe  
când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin 
jertfa Sa.
27. Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine 
judecata,
28. tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora,  
Se va  arăta  a  doua oară,  nu  în  vederea păcatului,  ca  să  aducă mântuirea  celor  ce-L 
aşteaptă.

Joi
5. 2 Corinteni 4:16-18; 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru 

de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.
17. Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate 
veşnică de slavă.
18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile  
care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.

1 Ioan 5:11-13; 11. Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi  
această viaţă este în Fiul Său.
12. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
13. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu 
aveţi viaţa veşnică.

Filipeni 1:6; Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va 
isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

Ioan 5:24; Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-
a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.

Efeseni 2:6; El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în  
Hristos Isus,
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