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Rezumatul Studiului 3 - Legământul cel veşnic 
 
A Bazele legământului. 
 Legământul cel veşnic are 3 piloni fundamentali: 

— Harul: Atribut divin care Îl determină să ofere tuturor mântuirea. 
— Credinţa: Mijlocul prin care omul acceptă legământul şi este acceptat de Dumnezeu. 
— Ascultarea: Răspunsul omului la cerinţele legământului. 

 Pe scurt, mântuirea este numai prin credinţă, acordată prin har. Drept urmare, omul 
trăieşte conform prevederilor legământului. 

 Aceasta a fost experienţa lui Avraam. Deşi legământul a fost ratificat cu descendenţii săi, 
toată omenirea (atât evreii, cât şi neamurile) o poate îmbrăţişa (Gal. 3:7). 

B Poporul legământului. 
 Legământul se bazează pe harul divin. Nu există merit în om, nici ca persoană, nici ca 

naţiune. Dumnezeu alege pe Israel prin har, îndeplinind promisiunile pe care le făcuse lui 
Avraam, Isaac şi Iacov. 

 Aşa este şi astăzi la noi. Nu putem face nimic pentru a merita favoarea divină şi nici nu 
suntem capabili să trăim în conformitate cu prevederile sale (cele Zece Porunci). 

 Dar, prin harul Său, Dumnezeu ne extinde Legământul Său, ne iartă când îl încălcăm şi ne 
ajută să rămânem fideli. 

C Cartea legământului. 
 Deuteronomul este cunoscut sub numele de „cartea legământului”. În ea, definiţia 

legământului este scurtă şi simplă: respectă cele Zece Porunci. Aceasta este partea umană a 
Legământului. Partea divină a fost deci înainte de crearea lumii noastre: Isus S-a oferit să 
moară pentru păcătos. 

 Înainte de a le reaminti poruncile, Moise aşteaptă un angajament personal (Deut. 5:3). 
Legământul fusese încheiat cu părinţii (Avraam, Isaac şi Iacov). Dar acum legământul a fost 
încheiat cu ei, cu fiecare dintre ei în mod personal. 

 Trebuie să ne amintim că Legământul este personal: Dumnezeu şi cu mine. 
D Angajamentul cu legământul. 
 Israelul trebuia să-şi ia un angajament serios faţă de Dumnezeu. Fără îndoială, aveau să fie 

atraşi de obiceiurile corupte ale naţiunilor canaanite, dar trebuiau să se întoarcă complet de 
la ele şi să fie desăvârşiţi înaintea lui Dumnezeu (v. 13). 

 Au fost puşi în lume pentru a fi o lumină care să lumineze naţiunile şi să le conducă la 
cunoaşterea adevărului. 

 Aceia dintre noi care astăzi intrăm în Legământul cu Dumnezeu avem nevoie de acelaşi 
angajament. Trebuie să fim lumini care să-i conducă pe alţii la Adevăr (Ioan 14:6). 

E Imagini ale legământului. 
 Pactul este prezentat ca un acord legal între două părţi. Totuşi, acest formalism poate face 

să pară rece, distanţat, lipsit de vitalitate şi relaţie. Prin urmare, Dumnezeu foloseşte şi alte 
imagini pentru a reprezenta relaţia Sa cu noi: harul şi dragostea pentru cei dintre noi care 
nu o merită. 

 Dumnezeu ne tratează aşa cum un tată îşi tratează copilul şi ne iubeşte aşa cum un tată 
(ideal) îşi iubeşte copilul (Deut. 8:5; 14:1; 32:6). 

 Ne scoate din „cuptorul de fier” (Deut. 4:20); noi suntem moştenirea Lui, pământul în care 
El locuieşte (Deut. 32: 9). 

 


