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Studiul 10 
 
 

Legământul cel nou 
 
 
Textul de memorat: „«Iată, vin zile», zice Domnul, «când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda 
un legământ nou.»” (Ieremia 31:31) 
 
 
Duminică, 30 mai – „Iată, vin zile...” 
 
1. Ieremia 31:31-34; 31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda 

un legământ nou. 
32. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot 
din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice 
Domnul. 
33. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune 
Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul 
Meu. 
34. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi 
Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi 
nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” 

 
2. Ieremia 31:34; 34. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe 

Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi 
ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. 

 
Romani 2:15; Şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea 
aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între 
ele. 

 
Matei 5:17-28; 17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să 
împlinesc. 
18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură 
de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. 
19. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi 
chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va 
fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. 
20. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu 
niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. 
21. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa 
judecăţii.” 
22. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va 
zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va 
cădea sub pedeapsa focului gheenei. 
23. Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, 
24. lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi 
darul. 
25. Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să 
te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă. 
26. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de-acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ. 
27. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” 
28. Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. 
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Luni, 31 mai – Lucrarea care are loc în inimă 
 
3. Osea 2:18-20; 18. În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările 

cerului şi cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară arcul, sabia şi orice unealtă de război şi-i voi 
face să locuiască în linişte. 
19. Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare 
bunătate şi îndurare; 
20. te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte pe Domnul! 

 
Ieremia 31:31-34; 31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda 
un legământ nou. 
32. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot 
din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice 
Domnul. 
33. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune 
Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul 
Meu. 
34. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi 
Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi 
nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” 

 
4. Ezechiel 11:19; Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de 

piatră şi le voi da o inimă de carne, 
 

Ezechiel 18:31; Lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă 
nouă şi un duh nou. Pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel? 

 
Ezechiel 36:26; Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru 
inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. 

 
 
Marţi, 1 iunie – Vechiul legământ şi noul legământ 
 
5. Isaia 56:6,7; 6. Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele 

Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi 
vor stărui în legământul Meu, 
7. îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile 
lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune 
pentru toate popoarele.” 

 
 
Miercuri, 2 iunie – „Un legământ mai bun” (Evrei 8:6) 
 
6. Evrei 8:7,8; 7. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie 

înlocuit cu un al doilea. 
8. Căci, ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui 
Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou; 

 
7. Evrei 8:5; 10:1; 5. Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite 

de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă Cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul 
care ţi-a fost arătat pe munte.” 
1. În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate 
niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se 
apropie. 
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Joi, 3 iunie – Preotul noului legământ 
 
8. Evrei 10:4: Căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele. 
 
9. Matei 27:51; Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a 

cutremurat, stâncile s-au despicat 
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