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Rezumatul Studiului 10 - Legământul cel nou 
 
A  Ce este Vechi în Noul Legământ? 
 Acelaşi Autor, aceeaşi Lege. 

— Ieremia profetizează celebrarea unui nou legământ între Dumnezeu şi poporul său. Cu toate 
acestea, are mai multe elemente care rămân neschimbate: 
1. Acelaşi Autor. Dumnezeu este cel care promovează Legământul. 
2. Aceeaşi Lege. Legea lui Dumnezeu este baza Legământului. 
3. 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. 
— 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: Deuteronomul 6:6. 

 Acelaşi scop. 
— 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). 

B  Ce este Nou în Noul Legământ? 
 Legământ mai bun, făgăduinţe mai bune. 

— 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 Legământ se baza pe făgăduinţa împlinită în Hristos (Evrei 9:11-12). 
 Jertfă mai bună, preoţie mai bună. 

— 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). 

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

 


