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«Fac un legământ cu voi că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele 
potopului, şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul.» (Geneza 9:11)

Biblia menționează diverse legăminte pe 
care Dumnezeu  le-a încheiat cu 
persoane în mod individual, cu popoare 
întregi sau cu întreaga umanitate. 

Din toate acestea, legământul stabilit în 
Geneza 9:8-17 este cel mai universal 
dintre toate.  Îl include pe Noe și copiii 
săi, pe descendenții săi și «păsările cât şi 
vitele, şi toate fiarele de pe pământ».

Este un pact unilateral. Dumnezeu se 
angajează, dar nu a impus nici o cerință 
oamenilor. 

În plus, semnul legământului –
curcubeul – rămâne vizibil din orice loc 
de pe planetă, ca reamintire pentru 
fiecare din locuitorii săi. 



«Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânța ta după tine din 
neam în neam; acesta va fi un legământ vecinic, în puterea căruia, Eu voi fi 
Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine.» (Geneza 17:7)
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Galateni 3:6-18 explică faptul că 
legământul cu Avraam este o manifestare 
a legământului etern pe care Dumnezeu îl 
stabilește cu întreaga umanitate prin 
sângele lui Isus (Evrei 13:20).

 Centrul legământului este 
Hristos, «seminția» (v. 16).

 Este universal, include toți 
oamenii (v. 8).

 Trebuie să fie acceptat prin 
credință (v. 9).

«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.» (Galateni 3:16)

În ultimul rând, legământul implică 
schimbarea vieții. O viață de ascultare de 
voia lui Dumnezeu: «Vezi că credința lucra 
împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, 
credința a ajuns desăvîrşită.» (Iacov 2:22).



PA
RT

EA
 L

U
I 

D
U

M
N

EZ
EU • Binecuvântarea.

• Personală. 
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• Eternă. Evrei  12:22
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• Ascultare.
Exod 24:3

• Semnul legământului
Exod 31:13

«Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. 
Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot ce a zis Domnul.» (Exod 24:3)

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 credinței a rupt 
legământul (Evrei 4:2).



«Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu 
casa lui Iuda un legământ nou.» (Ieremia 31:31)

Israel a greșit în împlinirea legământului. 
Dar Dumnezeu totdeauna a rămas fidel 
(Ieremia 31:32).

Acum, în mijlocul unei apostazii 
naționale, anunța, prin gura lui Ieremia, 
un nou legământ. Acesta «e mai bun, căci 
este aşezat pe făgăduințe mai bune.» 
(Evrei 8:6).

Cu toate acestea, continuă să fie același 
legământ veșnic, bazat pe sângele lui Isus. 
Acum, legea scrisă pe table de piatră este 
interiorizată de toți cei care, prin 
credință, se agață de legământul divin și 
primește iertarea pentru păcatele sale 
(Ieremia 31:34).



«Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul, şi li l-a dat, zicând: „Acest 
pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.» 

(Luca 22:20)
Legământul veșnic s-a anunțat în forme și simboluri 
(vechiul legământ) și s-a concretizat în moartea lui 
Hristos (noul legământ).

Sfânta Cină este punctul care unește ambele 
legăminte:
1. Paștele întruchipează realitatea crucii (1 Cor.11:24).
2. Eliberarea din Egipt întruchipează a Doua Venire (1 

Corinteni 11:26).
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1 Corinteni 11:24-25



«Sub noul legământ, 
condițiile prin care se poate 
obține viața veșnică sunt 
aceleași ca și sub cel vechi: 
ascultarea deplină … În 
legământul cel nou, mai bun, 
Hristos a împlinit legea în locul 
călcătorilor legii, dacă ei 
doresc să îl primească, prin 
credință, ca Mântuitor 
personal... Puterea este în 
darul gratuit al lui Hristos, o 
promisiune apreciată numai de 
cei care se pocăiesc de 
păcatele lor și își lasă sufletele 
neajutorate în Hristos.»

E.G.W. (Ca să-L cunosc pe El, N.T. 20 octombrie)
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