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Pavel ne prezintă pe Isus ca „garant” şi 
„mijlocitor” al unui „legământ mai bun” 
(Evr. 7:22; 8:6). 
Este aceasta o ofertă complet nouă şi mai 
bună sau o versiune îmbunătăţită a celei 
vechi? 
A fost legământul lui Dumnezeu cu Israel imperfect? Noul 
legământ desfiinţează cele Zece Porunci şi pune o altă lege 
în locul ei?  



 Noul legământ se bazează pe o schimbare 
a legii (Evr. 7:12, 19, 22). Întrebarea pe care 
trebuie să ne-o punem este: ce poruncă a fost 
abrogată pentru a face loc noului legământ? 
Din textele de mai sus reiese clar că legea slabă 
şi ineficientă este legea sacrificiilor. Slabă 
pentru că mijlocitorii lor erau slabi (Evr. 7:28). 
Ineficienţi pentru că nu i-au putut desăvârşi pe 
închinători (Evrei 10:1, 4). 

Noul legământ se bazează, deci, pe o nouă jertfă şi 
pe o nouă preoţie (Evr. 10:10). Jertfa perfectă şi 
preoţia veşnică care asigură mântuirea veşnică (Evr. 
7:25).  



NOUL LEGĂMÂNT 

„Voi pune legile Mele 
în mintea lor ” 

„le voi scrie în inimile 
lor” 

„Eu voi fi Dumnezeul 
lor” 

„ei vor fi poporul 
Meu” 

VECHIUL LEGĂMÂNT 
„[…] să-ţi fie ca nişte 
fruntarii între ochi.” 

(Deut. 6:8) 

„să le ai în inima ta” 
(Deut. 6:6) 

„Voi fi Dumnezeul 
lor” (Ex. 29:45) 

„voi veţi fi poporul 
meu” (Lev. 26:12) 

Legământul lui Dumnezeu cu noi 
constă într-o relaţie reînnoită. Este un 
legământ veşnic, semnat cu sângele 
lui Isus. Este un legământ plin de 
binecuvântări şi scutit de blesteme.  

În ce aspecte este acest legământ nou? 



Vechiul legământ avea un 
mijlocitor credincios: Moise (Evr. 
3:5). El a vorbit cu Dumnezeu faţă 
în faţă şi şi-a arătat slava (Ex. 
33:11; 34:29).  

Prin moartea Sa, El satisface cerinţele 
legământului pe care îl încălcăm (Evrei 9:26). 
El garantează că promisiunile divine vor fi 
împlinite (2 Corinteni 1:19-20).  

Isus este mijlocitorul noului legământ (Evr. 8:6). El ESTE Cuvântul 
lui Dumnezeu şi El ESTE slava lui Dumnezeu (Ioan 1:14). 
Isus stă la mijloc, între Dumnezeu şi umanitate şi garantează că 
atât omenirea, cât şi Dumnezeu vor împlini legământul.  



FĂGĂDUINŢE MAI BUNE 
Legământul lui Dumnezeu cu Israel se baza pe 
promisiuni: promisiuni umane şi promisiuni divine, 
semnate cu sânge (Exod. 24:7-8; Deut. 7:13). 
Israel a promis să se supună şi a eşuat. Cu toate 
acestea, Isus a promis că va asculta şi a făcut-o (Evr. 
10:7). Acceptând sângele noului legământ, împlinim 
promisiunile legământului prin Cel care le-a împlinit 
pentru noi (Evr. 10:10).  

Legământul veşnic (vechi sau nou) se bazează pe 
ascultarea perfectă de Legea lui Dumnezeu. Prin 
urmare, binecuvântările lui Dumnezeu sunt pentru 
cel care ascultă. 
De aceea, Isus primeşte binecuvântările şi le dă 
acelor dintre noi care suntem „în Hristos” (Rom. 8:1).  



Noul legământ implică faptul că legile divine sunt 
stabilite în minte şi scrise în inimă (Evr. 8:10). 
Dar gândurile şi deciziile noastre nu ne determină să 
respectăm legea. Cum se rezolvă această problemă? 
Schimbăm legea sau ne schimbăm minţile şi inimile?  

Unii cred că Dumnezeu a înlăturat legea pentru ca noi să 
putem intra într-un legământ cu El. Dar Pavel ne spune clar 
că problema nu este în lege, ci în minte şi inimă. 
Prin urmare, Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt pentru a ne 
transforma şi îmbunătăţi mintea şi inimile (Ezechiel 36:27).  



„Sub noul legământ, condiţiile prin 
care poate fi obţinută viaţa veşnică 
sunt aceleaşi ca şi în vechiul legământ, 
şi anume ascultarea perfectă... În noul 
şi mai bunul legământ, Hristos a 
împlinit legea în favoarea călcătorilor 
ei, dacă Îl primesc prin credinţă ca 
Mântuitor personal.” 

E. G. W. (Harul minunat al lui Dumnezeu, 8 mai) 
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