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Studiul 8

Isus, Mijlocitorul noului legământ

Textul de memorat: „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)

Duminică, 13 februarie – Nevoia de un nou legământ

1. Evrei 7:11-19; 11. Dacă, dar, desăvârşirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia leviţilor - căci sub preoţia
aceasta  a primit  poporul Legea  -  ce nevoie mai  era  să se ridice un alt  preot „după rânduiala  lui
Melhisedec”, şi nu după rânduiala lui Aaron?
12. Pentru că, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecât să aibă loc şi o schimbare a Legii.
13. În adevăr,  Acela despre care sunt zise aceste lucruri  face parte dintr-o altă  seminţie,  din care
nimeni n-a slujit altarului.
14. Căci este vădit că Domnul nostru a ieşit din Iuda, seminţie despre care Moise n-a zis nimic cu
privire la preoţie.
15. Lucrul acesta se face şi mai luminos când vedem ridicându-se, după asemănarea lui Melhisedec,
un alt preot,
16. pus nu prin legea unei porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi nepieritoare.
17. Fiindcă iată ce se mărturiseşte despre El: „Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”.
18.  Astfel,  pe de o parte,  se desfiinţează  aici  o poruncă de mai  înainte,  din pricina  neputinţei  şi
zădărniciei ei -
19. căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit - şi, pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care
ne apropiem de Dumnezeu.

Luni, 14 februarie – Nou şi înnoit

2. Evrei 8:10-12; 10. Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice
Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei
vor fi poporul Meu.
11. Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, căci
toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.
12. Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.”

Deuteronomul 6:4-6; 30:11-14; 4. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
5. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.
6. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
11. Porunca aceasta, pe care ţi-o dau eu azi, nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine.
12. Nu este în cer, ca să zici: „Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi
s-o împlinim?”
13. Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: „Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o
aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?”
14. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti.

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.
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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 Timotei  2:13; Dacă suntem necredincioşi,  totuşi  El  rămâne credincios,  căci  nu Se  poate  tăgădui
singur.

Marţi, 15 februarie – Legământul cel nou are un Mijlocitor mai bun

3. Evrei 8:1-6; 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la
dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
2.  ca slujitor  al  Locului  Preasfânt  şi  al  adevăratului  Cort,  care a  fost  ridicat  nu de un om,  ci  de
Domnul.
3. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi
celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus.
4. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege.
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.”
6. 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.

Miercuri, 16 februarie – Legământul cel nou are făgăduinţe mai bune

4. Exodul 24:1-8; 1. Dumnezeu a zis lui Moise: „Suie-te la Domnul, tu şi Aaron, Nadab şi Abihu, şi
şaptezeci de bătrâni ai lui Israel, şi să vă închinaţi de departe, aruncându-vă cu faţa la pământ.
2. Numai Moise să se apropie de Domnul; ceilalţi să nu se apropie şi poporul să nu se suie cu el.”
3. Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. Tot poporul a răspuns
într-un glas: „Vom face tot ce a zis Domnul.”
4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele
muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
5. A trimis pe nişte tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot şi să înjunghie tauri
ca jertfe de mulţumire.
6. Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar.
7. A luat cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot ce a
zis Domnul.”
8.  Moise a  luat  sângele  şi  a  stropit  poporul,  zicând:  „Iată  sângele legământului  pe care  l-a  făcut
Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”

Evrei 10:5-10; 5. De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai
pregătit un trup;
6. n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat.
7. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”
8. După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe
pentru păcat” (lucruri aduse toate după Lege),
9. apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să
pună în loc pe a doua.
10. Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată
pentru totdeauna.
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2 Corinteni 1:20-22; 20. În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”;
de aceea şi „Amin”, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.
21. Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, este Dumnezeu.
22. El ne-a şi pecetluit şi ne-a pus în inimă arvuna Duhului.

Joi, 17 februarie – Legământul cel nou a rezolvat problema inimii

5. Ieremia  31:33;  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.

Ezechiel 36:26,27; 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.
27. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi
legile Mele.
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