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„Şi iată că 
Eu sunt cu 
voi în toate 
zilele, până 
la sfârşitul 
veacului.”

(Matei 28:20 u.p.)



Protejează

Binecuvântează

Salvează

Vesteşte

Măreşte 

„Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei, care au făcut legământ cu Mine 
prin jertfă” (Psalmii 50:5).

Care este scopul legământului?

Ce vrea Dumnezeu să facă cu cei care se alătură Lui într-un 
legământ veşnic?

Vom descoperi răspunsurile la aceste întrebări studiind 
legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avraam. 



„După aceste întâmplări, Cuvântul 
Domnului a vorbit lui Avram într-o 

vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; 
Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea 

foarte mare.”” (Geneza 15:1)

„Eu sunt scutul tău”. Dumnezeu se prezintă 
lui Avram într-un mod personal. El nu este 
„un” scut, ci scutul „tău”, scutul fiecăruia 
dintre noi. 

Protecţie fizică (Ps. 91:4-7). Dumnezeu ne poate elibera 
de orice pericol, deşi uneori poate decide să nu o facă. 
Protecţie împotriva ispitei (1 Cor. 10:13). Dumnezeu îi 
fereşte totdeauna de ispite pe cei care îi cer acest lucru.

Dacă ne adăpostim în spatele lui, scutul divin ne va proteja 
întotdeauna de circumstanţe care ne-ar putea împiedica să 
ajungem la mântuire. 

Alţi autori biblici l-au văzut pe Dumnezeu ca un scut (Deut. 
33:29; 2 Sam. 22:3; Ps. 7:10; 18:30). Ce presupune acest lucru? 



În ce fel urmau să fie binecuvântate toate 
familiile pământului prin Avraam?

Pe de o parte, prin descendenţii fizici ai lui 
Avraam, lumea avea să cunoască Planul 
Mântuirii. 

Dar binecuvântarea deplină trebuia să vină prin 
„sămânţa ta”, adică sămânţa lui Avraam (Gen. 28:14).

Pavel arată clar că sămânţa făgăduită se referă în mod 
specific la Isus Hristos (Galateni 3:16).

Mântuitorul Însuşi devine mijlocul prin care 
angajamentele legământului şi toate celelalte 
promisiuni ale acestuia sunt îndeplinite. 



„Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa 
prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1 Corinteni 15:57)

Într-o lume dominată de păcat şi rău, singura noastră siguranţă de a ajunge la o lume mai 
bună este să ne refugiem în Scut şi să ne încredem în „sămânţă”.

Ceea ce ne era imposibil (plătind preţul pentru păcatele noastre [Ps. 49: 8]), Isus a făcut 
posibil cu moartea şi învierea Sa. 

Chiar şi astăzi, El continuă să 
mijlocească pentru fiecare dintre noi 
în Sanctuarul Ceresc, ca Mare Preot 
al nostru (Evr. 4: 14-16; 7:25).

Isus este împlinirea supremă a 
promisiunii legământului pe care 
Dumnezeu i-a făcut-o lui Avraam. 



Când Dumnezeu i-a făcut făgăduinţele lui Avraam, nici 
măcar nu a avut un fiu de moştenit. Cu toate acestea, 
când au părăsit Egiptul, descendenţii lui Avraam erau 
deja un popor mare.

Dumnezeu şi-a ratificat Legământul cu acest popor şi i-a 
încredinţat o misiune concretă: să fie un exemplu pentru 
toate naţiunile, o lumină în întuneric (Isaia 60:1-3).

Intenţia divină era ca omenirea să-L caute pe Dumnezeul 
lui Israel şi să-L accepte pe Mesia, Mântuitorul lumii.

„Domnul Hristos trebuia să fie înălţat înaintea 
popoarelor şi toţi aceia care aveau să privească la El 
urmau să trăiască” (PDH 290). 



„Copiii lui Dumnezeu sunt reprezentanţii 

Săi pe pământ şi El doreşte ca ei să fie 

lumini în întunericul moral al acestei lumi. 

Împrăştiaţi prin toată ţara, prin târguri, 

oraşe şi sate, ei sunt martori ai lui 

Dumnezeu, canale prin care El va comunica 

unei lumi necredincioase cunoaşterea voii 

Sale şi minunile harului Său.”

E.G.W. (Patrarhi şi profeţi, pag. 134)
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La Babel, oamenii au vrut să se facă mari prin 
construirea unui turn, dar au fost umiliţi de Dumnezeu 
(Geneza 11: 4, 8).

Dar Dumnezeu a luat un om smerit, Avraam, şi l-a făcut 
mare; pentru că „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, 
dar dă har celor smeriţi.” (Iacov 4: 6). 

Cu toate acestea, măreţia cu care Dumnezeu l-a înălţat pe 
Avraam nu este aceeaşi măreţie pe care lumea o înţelege.

În ochii lui Dumnezeu, măreţia are legătură cu caracterul, 
credinţa, ascultarea, smerenia şi dragostea faţă de ceilalţi. 
De aceea, nu-ţi căuta propria măreţie, să fie Dumnezeu cel 
care te face mare. 



„Ce preţios este Mântuitorul Isus! Protecţia, ajutorul, încrederea şi 
pacea sunt în El. El este risipitorul tuturor îndoielilor noastre, gajul 
tuturor speranţelor noastre. Cât de preţios este gândul că putem 
deveni cu adevărat părtaşi naturii divine, cu care putem birui aşa 
cum a făcut Isus. Isus este plinătatea aşteptărilor noastre. Este 
melodia imnurilor noastre, umbra unei stânci mari din deşert. Este 
apa vie pentru sufletul însetat. Este refugiul nostru în furtună. Este 
neprihănirea noastră, sfinţirea noastră, răscumpărarea noastră. 
Când Hristos este Mântuitorul nostru personal, vom vesti virtuţile 
Celui care ne-a chemat din întuneric în lumina Lui minunată.”

E.G.W. (Să-L reflectăm pe Isus, 7 ianuarie)


