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Rezumatul Studiului 11 - Legământul 
 
A LEGĂMÂNTUL UNILATERAL. Geneza 9:8-17. 
 Pactul făcut cu Noe cuprinde întreaga creaţie şi este unilateral. Dumnezeu se angajează, dar nu a impus 

nici o cerinţă oamenilor. 
 În plus, semnul legământului – curcubeul – rămâne vizibil din orice loc de pe planetă, ca reamintire 

pentru fiecare din locuitorii săi. 
B LEGĂMÂNTUL CU AVRAAM. Geneza 12:1-3; 15:1-5; 17:1-14. 
 Partea lui Dumnezeu. 

— Binecuvântarea: Personală şi universală. (Geneza 12:3). 
— Moştenirea: Fizică (Geneza 17:8) şi Eternă (Evrei 11:10). 

 Partea lui Avraam. 
— Credinţa (Geneza 15:6) şi Ascultarea (Geneza 17:1). 
— Semnul legământului (Geneza 17:11). 

 Galateni 3:6-18 explică faptul că legământul cu Avraam este o manifestare a legământului etern pe 
care Dumnezeu îl stabileşte cu întreaga umanitate prin sângele lui Isus (Evrei 13:20). 
— Centrul legământului este Hristos, «seminţia» (v. 16). 
— Este universal, include toţi oamenii (v. 8). 
— Trebuie să fie acceptat prin credinţă (v. 9). 

C PACTUL DE PE SINAI. Exod 24. 
 Partea lui Dumnezeu. 

— Binecuvântarea: Personală (Deuteronom 4:6) şi universală. (Isaia 2:3). 
— Moştenirea: Fizică (Deuteronom 27:3) şi Eternă (Evrei 12:22). 

 Partea lui Israel. 
 Credinţa (Evrei 4:2) şi Ascultarea (Exod 24:3). 

— Semnul legământului (Geneza 17:11). 
— Semn al legământului: Sâmbăta (Exod 31:13). 

 Legământul de la Sinai este legământul etern al lui Dumnezeu, bazat pe sângele lui Isus, pe care 
Israel trebuia să îl recunoască în fiecare jertfă. Dar lipsa credinţei a rupt legământul (Evrei 4:2). 

D PREDICŢIA NOULUI LEGĂMÂNT. Ieremia 31:31-34. 
 Israel a greşit în împlinirea legământului. Dar Dumnezeu totdeauna a rămas fidel (Ieremia 31:32). 
 Acum, legea scrisă pe table de piatră este interiorizată de toţi cei care, prin credinţă, se agaţă de 

legământul divin şi primeşte iertarea pentru păcatele sale (Ieremia 31:34). 
E NOUL LEGĂMÂNT. Luca 22:20; 1 Corinteni 11:24-26. 
 Legământul veşnic s-a anunţat în forme şi simboluri (vechiul legământ) şi s-a concretizat în moartea 

lui Hristos (noul legământ). 
 Sfânta Cină este punctul care uneşte ambele legăminte: 

— Paştele întruchipează realitatea crucii (1 Cor. 11:24). 
— Eliberarea din Egipt întruchipează a Doua Venire (1 Corinteni 11:26). 

 Partea lui Dumnezeu. 
— Binecuvântarea. 1 Petru 3:9. 
— Moştenirea. 2 Petru 3:13. 

 Partea omului. 
— Credinţa. Evrei 11:6. 
— Ascultarea. 1 Petru 1:2. 
— Semnul legământului. 1 Corinteni 11:24-25. 

 


