
Studiu Biblic, Trim. II, 2021 – Făgăduinţa: legământul cel veşnic al lui Dumnezeu 

Rezumatul Studiului 3 – „Pentru toate neamurile de oameni, în veci” 
 

A  Lumea antediluviană: 

� Se gândeau doar la rău. 

— Odată ce păcatul a intrat, umanitatea a trecut repede de la a fi „foarte bună” la „foarte 

coruptă”. 

(1) Prima generaţie: Geneza 3:11-13. Temere de Dumnezeu, neîncredere reciprocă, 

autoîndreptăţire . 

(2) A doua generaţie: Geneza 4:8. Crimă, revoltă împotriva lui Dumenzeu. 

(3) A şaptea generaţie: Geneza 4:23. Poligamie, lipsa respectului faţă de viaţa umană. 

(4)  A 8ª- a10ª generaţie: Geneza 6:2,11. Slujitorii lui Dumnezeu s-au amestecat cu păcătoşii, 

violenţe fără limite. 

� Noe: Un om neprinănit. 

— Păcatul duce la ruină şi moarte. De aceea, Dumnezeu urăşte păcatul. El vrea să-l eradice, dar în 

acelaşi timp să-l salveze pe păcătos. Despre asta este vorba în Legământ. 

— Privind la răutatea din lume, Dumnezeu a observat că o mare parte a omenirii ajunsese la un 

asemenea grad de răutate şi rebeliune încât nu mai auzeau glasul Duhului Sfânt. 

— Cu toate acestea, nu s-a pierdut totul. Au fost unii care încă ascultau şi voiau să-I slujească lui 

Dumnezeu. Printre ei s-a remarcat Noe, om fără pată şi neprihănit înaintea lui Dumnezeu. 

— Reţineţi însă că toată dreptatea sa nu l-a putut elibera de sentinţa divină. Prin har, Dumnezeu a 

încheiat un legământ cu Noe (Geneza 6:8). 

B  Legămintele lui Dumnezeu: 

� Legământul cu Noe. 

— Aşa cum un marinar aruncă un colac de salvare unui naufragiat, Dumnezeu l-a ajutat pe Noe făcând 

un legământ cu el: „dacă mă asculţi, fă o arcă şi intră în ea, te voi salva pe tine şi familia ta”. 

— Dumnezeu nu beneficiază de acest legământ. Totuşi, dacă Noe încalcă legământul, pierde totul. 

— La fel ca marinarul, Dumnezeu tânjeşte după mântuirea celui care este naufragiat în păcat. De 

aceea, el ne oferă Legământul său şi ne cere să intrăm în chivotul mântuirii. O arcă în formă de 

cruce. 

� Legământul cu fiecare fiinţă vie. 

— Legământul cu „orice fiinţă vie” (Geneza 9:12) este diferit. Depăşeşte omenirea, extinzându-se 

la fiecare creatură. Nu trebuie să facem nimic pentru a beneficia de acest legământ. Pur şi 

simplu, Dumnezeu promite să nu trimită un nou potop universal. 

— Acesta este un legământ unic, incasabil, al cărui semn va rezista atâta timp cât va dura 

pământul. 

C  Rămăşiţa. 

� Verbul „a rămâne” este strâns legat de conceptul de „rămăşiţă” (ceea ce rămâne) [vezi, de 

exemplu, Ezra 9:8; Isaia 4:3; Ieremia 42:2; Ezechiel 14:22; Zaharia 9:7; Romani 11:5]. 

� Dumnezeu a judecat lumea antediluviană şi a condamnat-o să fie distrusă pentru răutatea ei. Dar el 

a făcut un legământ cu rămăşiţa, cei care erau dispuşi să asculte de Dumnezeu şi de 

„propovăduitorul neprihănirii” lui (2 Petru. 2:5). 

� Din nou, Dumnezeu judecă lumea. Legământul Său rămâne deschis oricui doreşte să-l accepte. 

Există încă o „turmă mică”, o rămăşiţă fidelă. Nu sunt mai buni decât alţii, pur şi simplu îl iubesc pe 

Dumnezeu şi acceptă harul Lui. Faci parte din asta? 

 


