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Ce este Vechi în Noul Legământ?
Acelaşi Autor, aceeaşi Lege.
Aceeaşi relaţie.
Acelaşi scop.

Ce este Nou în Noul Legământ?
Legământ mai bun, făgăduinţe mai bune.
Jertfă mai bună, preoţie mai bună.

Am studiat că legământul pe care Dumnezeu îl 
stabileşte este un legământ veşnic, pentru totdeauna. 
De ce, atunci, se vorbeşte despre un nou legământ?
Ce face acest Noul Legământ diferit de Vechiul 
Legământ? Ce părţi ale Legământului nu se schimbă? 



Poporul lui Israel, prin infidelitatea sa, 
a încălcat legământul pe care îl 
încheiaseră cu Dumnezeu (Ier. 31:31-32).

De aceea, Ieremia profetizează 
celebrarea unui nou legământ între 
Dumnezeu şi poporul său. Cu toate 
acestea, are mai multe elemente care 
rămân neschimbate: 

• Acelaşi Autor. Dumnezeu 
este cel care promovează 

Legământul.

• Aceeaşi Lege. Legea lui 
Dumnezeu este baza 

Legământului.

• Fundamentul. Bazat pe 
iertarea lui Dumnezeu şi 

mila Sa.

„Noul Legământ” este într-un anumit 
sens, un „legământ reînnoit”. Este punctul 
culminant sau împlinirea primului.



ACEEAŞI RELAŢIE
„Te voi logodi cu Mine prin credincioşie,

iar tu Îl vei cunoaşte pe Domnul.” (Osea 2:20)
Deşi poporul Israel a fost necredincios, 
Dumnezeu a vrut să restabilească relaţia cu ei. 
Despre aceasta este Noul Legământ: Dumnezeu 
vrea ca noi să ne îndrăgostim de El din nou. 

El doreşte ca noi să ne reînnoim gândurile şi 
sentimentele: „Voi pune legea mea înăuntrul lor, o voi 
scrie în inima lor” (Ier. 31:33); „Faceţi-vă rost de o inimă 
nouă şi un duh nou” (Ezechiel 18:31); „Vă voi da o inimă 
nouă şi vă voi pune în voi un duh nou” (Ezech. 36:26).
Totuşi, nici acesta nu este un scop nou. Este aceeaşi 
relaţie pe care Dumnezeu a vrut să o aibă de la început 
cu poporul Său: „Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau 
astăzi, să le ai în inima ta” (Deut. 6: 6). 



„Aceeaşi Lege care a fost săpată pe tablele de 
piatră este scrisă de Duhul Sfânt pe tablele 
inimii. În loc să încercăm să realizăm propria 
noastră neprihănire, noi primim neprihănirea 
Domnului Hristos. Sângele Său face ispăşire 
pentru păcatele noastre. Ascultarea Lui este 
primită ca fiind a noastră. Apoi, inima 
renăscută prin Duhul Sfânt va aduce „roadele 
Duhului”. Prin harul lui Hristos, vom trăi în 
ascultare de Legea lui Dumnezeu, scrisă acum 
în inimile noastre.”

E. G. W. (Patriarhi şi profeţi, pag. 372)



„pe aceştia îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi îi voi face să fie plini de bucurie 
în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi acceptate pe 
altarul Meu, căci Casa Mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toate popoarele.” 
(Isaia 56:7)

În inima legământului lui Dumnezeu cu Israel era un 
scop clar: de a răspândi între toate popoarele 
invitaţia de a fi părtaşi făgăduinţelor divine.
În Noul Legământ, nici acest scop nu se schimbă. 
Harul lui Dumnezeu, prin sângele lui Isus, este încă 
disponibil pentru oricine doreşte să-l primească 
(Romani 3:21-24).

Evreii care l-au acceptat pe Isus au îmbrăţişat Noul 
Legământ şi au format inima Bisericii. Mai târziu, 
neamurile, venite din toate naţiunile, s-au alăturat 
acestui Legământ şi au fost „altoite” în adevăratul popor 
al lui Dumnezeu (vezi Romani 11:1-24). 



„Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai 
înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e 
mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.” 

(Evrei 8:6)
Cartea Evreilor explică modul în care profeţia Noului 
Legământ din Ieremia 31:31-34 s-a împlinit în Isus, 
subliniind diferenţele dintre cele două Legăminte.
De ce Noul Legământ este mai bun decât Vechiul? 

În Vechiul Legământ mântuirea a fost arătată prin figuri şi 
simboluri. În Noul Legământ, este arătată realitatea însăşi: 
Isus a murit pentru păcatele noastre şi mijloceşte pentru 
noi înaintea Tatălui (1 Cor. 15:3; Evr. 7:25).
De ce promisiunile sunt mai bune?
Deşi mântuirea oferită este aceeaşi, Vechiul Legământ se 
baza pe o promisiune viitoare, în timp ce Noul se baza pe 
făgăduinţa împlinită în Hristos (Evrei 9:11-12). 



JERTFĂ MAI BUNĂ, PREOŢIE MAI BUNĂ
„Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să 
poată fi, în ceea ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi 
vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.” (Evrei 2:17)

Jertfele oferite sub Vechiul Legământ nu puteau, prin ele 
însele, să cureţe păcatele sau să sfinţească ofertanţii 
(Evrei 10:1-4). Totuşi, jertfa lui Hristos, sub Noul 
Legământ, este suficientă pentru a ne înlătura păcatele şi 
a ne sfinţi (Evrei 10:10,12,14). 

Perdeaua Sfintei Sfintelor a fost sfâşiată în două 
când Isus a murit (Matei 27:51). Acest fapt a 
marcat tranziţia dintre simboluri şi realitate; între 
Vechiul Legământ şi Noul Legământ. 

La fel, Vechiul Legământ avea preoţi imperfecţi care trebuiau 
reînnoiţi generaţie după generaţie. Dar Isus este făcut „Mare 
Preot în veac” (Evrei 6:20). În plus, slujeşte chiar în ceruri. 



„Deşi acest legământ a fost făcut cu Adam şi 
reînnoit cu Avraam, a putut fi ratificat numai 
la moartea lui Isus Hristos. El existase în 
chip de făgăduinţă a lui Dumnezeu de la cea 
dintâi comunicare făcută cu privire la 
mântuire; fusese primit prin credinţă; şi cu 
toate acestea, când a fost ratificat de 
Domnul Hristos, a fost numit un legământ 
nou.”

E. G. W. (Patriarhi şi profeţi, pag. 370)
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