
   LEGĂMÂNTUL CEL NOU  
 
 Legământul cel mai important dintre toate s-a ratificat cu mult înainte ca 
lumea aceasta să ia fiinţă. A fost un legământ între Tatăl şi Fiul şi a avut de a face 
cu ipoteza apariţiei păcatului. Isus S-a oferit pe Sine în vasta veşnicie a trecutului 
ca "...în cartea vieţii  Mielului, care a fost înjunghiat , de la întemeierea lumii." 
Apocalipsa 13:8. El a încuviintat să devină Jertfă ispăşitoare pentru a-l răscumpăra 
pe om, în caz că Adam şi Eva ar alege să păcătuiască(?)  
 [Valoarea unui legământ în ceruri este foarte mare (inexprimabilă în cuvinte) 
de aceea Lucifer a vrut să intre la sfatul Dumnezeirii ca să poată face parte din 
acest sfat şi să încalce apoi legământul, ca omul şi orice fiinţă creată să nu mai 
poată niciodată să beneficieze de mântuire prin har, şi deci Lucifer să rămână mai 
presus de Dumnezeu (acesta i-a fost planul). Însă Lucifer nu a cunoscut planul de 
mântuire al Lui Dumnezeu, pentru că nu  a participat la acel sfat.] 
 
 Este vorba de LEGĂMÂNTUL HARULUI – care este parte din ” taina ţinută 
ascunsă din veacuri ”.  
Definiţie: înţelegerea veşnică în care persoanele Dumnezeirii s-au angajat să 
realizeze mântuirea aleşilor, în toate părţile (aspectele) ei.  
Îl numim Legământul Harului, fiindcă aleşii beneficiază de binecuvântările lui 
numai prin har, fără să aibă vreun merit. Efeseni 2:8-10 .  
- Acest legământ este necondiţionat pentru om (2 Tim. 1:9-10). 
 - Legămintele făcute de Dumnezeu cu omul erau condiţionate (cu excepţia celui 
avraamic şi cel nou). Dumnezeu punea condiţii, şi pe baza îndeplinirii lor, omul 
beneficia de promisiunile incluse în legământ.  
- Omul a călcat toate aceste legăminte condiţionate, arătând că nu poate primi 
binecuvântarea pe baza meritelor proprii. De aceea, ele indică spre necesitatea unui 
legământ necondiţionat - legământul harului.  
- Doar o înţelegere corectă a Dumnezeirii, aşa cum a fost revelată în Sfânta 
Scriptură ne poate ajuta să înţelegem corect legământul harului. 
  Dumnezeu este Unul ! – Isa. 45:5, 6; Deut. 6:4 – Acesta este cel mai 
important adevăr revelat de Dumnezeu (Marcu 12:28-29). Scriptura ne descoperă 
de asemenea o distincţie în Dumnezeire, distincţie care este descrisă cel mai bine 
sub denumirea de persoană.  
 Astfel, Dumnezeul unic se revelează pe Sine existând ca trei Persoane 
veşnice şi egale – Gen. 1:26; 11:7; 16:7-13; 18:1-21; 19:1-28; Mal. 3:1; Prov. 8:12-
31; Ps. 45:6, 7 comp. cu Evr. 1:8, 9; Isa. 48:16; 61:1; 63:9-10. 
  În Noul Testament, revelaţia este mult mai clară: Ioan 3:16; Gal. 4:4, 6; 
Ioan 14:26; 15:26; 17:5, 11, 21; Ioan 17:18 comp cu Evr. 10:5-10; Rom. 8:26; Mat. 
28:19; 1 Cor. 12:4-6; 2 Cor. 13:14; Ef. 4:4-6; 1 Pet. 1:2; 1 Ioan 5:7.  



Dumnezeu s-a revelat pe Sine în acest fel ; omul, cu toată ingeniozitatea lui, nu ar 
fi putut ajunge la o astfel de învăţătură. 
 - Doctrina Trinităţii se vede din ce în ce mai bine, pe măsură ce planul mântuirii se 
desfăşoară tot mai mult în timp. Am putea spune că Dumnezeu s-a revelat pe Sine 
prin şi în lucrarea de răscumpărare, şi că doar în această lucrare Îl putem cunoaşte 
cu adevărat.  
- Fiecare Persoană din Dumnezeire a intrat voluntar în legământ (doar aşa un 
legământ făcut între persoane egale poate fi valid)  
- Chiar dacă Persoanele Dumnezeirii sunt egale, intrând în legământ : 
* Fiul a intrat într-o relaŢie de subordonare Tatălui (Evr. 10:7; Cristos – Robul: 
Isa. 42:1; 43:10; 49:3-7; 52:13; 53:11; Ez. 34:23; Zah. 3:8; vezi şi Ps. 110:1-2 şi 
45:7; 22:1; Ioan 20:17; 14:28) iar *Duhul a intrat într-o relaţie de subordonare – 
Tatălui şi Fiului (Ioan 14:26; 16:7, 14). Astfel lucrează legământul Harului :  
 
* Tatăl reprezintă Dumnezeirea. El are întâietatea , reprezintă partea ofensată de 
păcatul omului. Tatăl a prescris condiţiile în care dreptatea Lui poate fi satisfăcută 
şi omul împăcat cu El.  
 
* Fiul s-a supus voii Tatălui de a fi reprezentant al aleşilor, de a împlini condiţiile 
Tatălui pentru mântuirea lor.  
* Duhul s-a supus voii Tatălui , sprijinind lucrarea Fiului şi aplicând aleşilor 
beneficiile jertfei.  
 
- În legământ , aleşii sunt priviţi ca şi căzuţi , având nevoie de har, de mântuire (2 
Tim. 1:9). - Sfatul păcii, numit aşa după Zah. 6:13 („sfatul de pace va fi între ei 
amândoi” – TBS, King James), este sfatul lui Dumnezeu în care s-a hotărât 
mântuirea aleşilor (împăcarea lor cu Dumnezeu) şi mijloacele prin care aceasta 
avea să fie realizată (partea fiecărei Persoane divine în lucrarea de mântuire).  
 Acest sfat a avut ca finalitate intrarea în legământ. Este o parte importantă a 
planului veşnic alcătuit în Cristos (Ef. 3:11) 
  
a. Toate hotărârile lui Dumnezeu, inclusiv hotărârea de mântuire sunt luate „după 
sfatul voii Sale” – Ef. 1:11.  
 
b. La acest sfat a participat fiecare Persoană divină şi nimeni altcineva (fiindcă 
nimeni nu fusese creat încă – Rom. 11:34)  
* Tatăl (Ef. 3:10, 11),  Fiul (Isa. 9:6),  Duhul (Isa. 11:2) – Tatăl l-a ales pe Fiul ca 
Mântuitor (Ps. 40:6-8; Evr. 10:5-10), Fiul a acceptat această lucrare.  
 



 *Sfatul arată importanţa mântuirii, înţelepciunea divină care a găsit o soluţie 
problemei păcatului (Iov 14:4 , Isa. 7:14; Rom. 3:25, 26) şi unitatea Persoanelor 
divine (Isa. 6:8; 48:16; Evr. 10:5-10, Mat. 3:16, 17)  
Termenii acelui legământ veşnic nu s-au schimbat şi nu s-au înlocuit niciodată. 
Deşi de-a lungul anilor s-au înfiinţat multe alte legăminte, termenii simpli ai 
mântuirii prin credinţă au rămas valabili de-a lungul veacurilor pentru toată 
omenirea. 
 
    DE CE N-A REUŞIT VECHIUL LEGĂMÂNT ? 
 Totuşi, legământul care a provocat cea mai mare confuzie este numit de 
către scriitorul cărţii Evrei "Vechiul Legământ". El mai descrie şi existenţa unui 
nou legământ care are unele avantaje foarte importante asupra celui vechi. 
 Iată cum le descrie el pe cele două: "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. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-
ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. 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; nu ca legământul, pe care l-am făcut cu 
părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot din Ţara Egiptului. 
Pentru că n-au rămas în legământul Meu, şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice 
Domnul. 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. ... Pentru că le voi ierta nelegiuirile, şi 
nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor". Prin faptul că zice: 
"Un nou legământ", a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a 
îmbătrânit, este aproape de pieire." Evrei 8:6-13. 
 
Descrierea această nu dă loc la nici o îndoială cu privire la soarta Vechiului 
Legământ. El a fost pus deoparte în favoarea unuia nou care avea făgăduinţe mai 
bune. Fireşte că dorim să cunoaştem totul cu privire la acel nou legământ care va 
aşeza legea lui Dumnezeu în inimă şi minte, dar trebuie să înţelegem şi natura 
legământului care a dispărut.  
 Vechiul legământ (nu cele Zece Porunci): este tot atât de important să 
înţelegem ce nu era Vechiul Legământ ca şi să cunoaştem ceea ce era. 
 
 Chiar acum, haideţi să urmărim trei dovezi absolute prin care să înţelegem 
că legământul care a dispărut nu reprezenta Cele Zece Porunci. Apoi, vom decide 
comparând text cu text ce era Vechiul Legământ.  
 



  Mai întâi de toate, observăm că Vechiul Legământ avea nişte făgăduinţe 
destul de sărace în el. Ni se spune că Noul Legământ "este aşezat pe făgăduinţe 
mai bune." Evrei 8:6. 
Spuneţi-mi, a reuşit cineva vreodată să arate vreo făgăduinţă slabă în Cele Zece 
Porunci ?  
Da, dar sunt promisiuni doar pentru viaţa pământeasca:  
-de exemplu "Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. Să 
cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta, este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă 
- ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ." Efeseni 6:1-3.  
 
 Al doilea lucru greşit la Vechiul Legământ a fost că era cu greşeli (cusur). 
Biblia declară, "În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi 
fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea." Evrei 8:7.  
Daţi-mi voie să vă pun o întrebare: A reuşit cineva vreodată să găsească vreun 
cusur sau vreo greşeală în ceea ce a scris Dumnezeu?  
Psalmistul declara, "Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul." 
Psalmi 19:7.    
Iar Pavel scria, "Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă 
şi bună." Romani 7:12. Dar eu sunt vândut rob păcatului ...deci carnea şi sângele 
nu poate să moştenească viaţa nemuritoare. 
Completarea este adusă în Noul Legământ că nu omul, ci Duhul Sfânt care va locui 
în inima omului, îl va ajuta pe acesta să biruiască păcatul şi ispita şi să primească 
prin credinţă neprihănirea (dreptatea) lui Isus - Dumnezeu.  
 
  Şi în final, citim lucrul cel mai extraordinar despre Vechiul Legământ - că a 
fost anulat! "Prin faptul că zice: 'Un nou legământ', a mărturisit că cel dintâi este 
vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire." Evrei 8:13.  
Evrei 9:1 legământul avea porunci privitoare la slujba dumnezeiască şi la un 
’’locaş pământesc de închinare’’. Însă Noul Legământ are în vedere pe Hristos care 
a străbătut cerurile şi Hristos nu a intrat într-un locaş pământesc de închinare ci în 
Cer. Evrei 9:24.  
Evrei 4:14: ’’Aşadar, fiindcă avem un Mare Preot Care a străbătut cerurile, pe Isus, 
Fiul lui Dumnezeu, să ne ţinem tare de mărturisirea noastră’’. Punctul slab crucial 
din întreaga învoire se învârtea în jurul promisiunii făcute de Israel nu de 
Dumnezeu. Israel insistă şi spune ”aşa vom face şi vom asculta tot ce a zis 
Dumnezeu” şi...nu au reuşit deoarece nu era nici o implicaţie de ajutor divin, ci 
doar factorul uman. 
  
   
 



Ce era Vechiul Legământ?  
- Nu se sugera deloc că puteau să nu se conformeze total tuturor cererilor lui 
Dumnezeu. 
- Nici nu era vreo implicatie de ajutor divin. "Aşa vom face", au insistat ei. Iată un 
exemplu perfect de a te baza pe factorul uman şi de a avea încredere în tăria 
omului.  
- Cuvintele sunt pline de încredere de sine. "Vom face şi vom asculta tot ce a zis 
Domnul." Şi nu de smerenie şi de dependenţă de Dumnezeu. 
- Au reuşit ei să ţină acel legământ? În ciuda asigurărilor repetate pe care le-au dat, 
şi-au călcat teribil cuvântul chiar înainte ca Moise să coboare de pe munte cu 
tablele de piatră. Începem să înţelegem din ce constau făgăduinţele slabe ale 
Vechiului Legământ?  
 
- Cartea Evreilor începe să se desfăşoare în faţa noastră. Acolo, se aminteşte: "Ca o 
mustrare a zis Dumnezeu." Evrei 8:8. "Pentru că n-au rămas în legământul Meu, şi 
nici Mie nu Mi-a păsat de ei." v. 9. Vina este aşezată direct asupra părţii omeneşti 
din pactul reciproc. Astfel, putem vedea exact de ce a scris Pavel aşa cum a scris 
despre acest Vechi Legământ din Evrei 8. 
 
- a generat robie  
 
- s-a dovedit plin de greşeli - a avut făgăduinŢe slabe şi s-a spulberat, toate din 
pricina faptului că poporul nu a reuşit să asculte de partea sa de legământ. Adunând 
toate acestea laolaltă, putem vedea de ce era disperată nevoie de un nou legământ, 
care urma să aibă făgăduinŢe mai bune.  
 
- În termenii acelui Nou Legământ, niciun suflet nu urma să fie lăsat să lupte fără 
ajutor cu impulsurile puternice ale unei naturi decăzute. "Dar unde s-a înmulţit 
păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult." Romani 5:20.  
- FăgăduinŢe veşnice ancorate în natura fără schimbare a lui Dumnezeu urmau să 
aducă putere de biruinţă asupra oricărei slăbiciuni moştenite sau cultivate. Nu este 
de mirare că Biblia accentuează "făgăduinŢele mai bune" ale acestui nou legământ 
plin de slavă! Cum erau mai bune făgăduinŢele Noului Legământ?  
- Pentru că Dumnezeu le făcuse şi garantau o ascultare plină de succes doar prin 
tăria Lui. "Voi pune legile Mele în mintea lor . . . Eu voi fi Dumnezeul lor . 
- Pentru că le voi ierta nelegiuirile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi 
fărădelegile lor". Evrei 8:10-12.  
- Pentru că va trimite Duhul Sfânt care să-i ajute să ţină legământul. Cum a fost 
ratificat Noul Legământ? La fel cum a fost şi vechiul - prin vărsare de sânge, dar în 
loc ca să-şi verse sângele un bivol, nepătatul Fiu al lui Dumnezeu Şi-a dat sângele: 



"Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi 
pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru 
bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A 
Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin." Evrei 13:20, 21.  
 
 Ce contrast faţă de slabele făgăduinţe ale firii omeneşti făcute de Israel la 
Sinai.  
- în locul cuvintelor "vom asculta" ale poporului, făgăduinţa Noului Legământ al 
lui Dumnezeu este "să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun . . . - şi să lucreze în 
noi." Nu mai intervine efortul omului. Nu lucrează atât de mult omul, ci El 
"lucrează în noi" desigur, prin Duhul Sfant .  
 Şi cum avem la dispoziţie această putere? "Prin sângele legământului celui 
veşnic" din pricina a ceea ce a făcut Isus pe cruce. Noul Legământ se întemeiază pe 
(convertire) , pocăinţă , credinţă. Aceasta ne aduce chiar în inima modalităţii de 
lucru al Noului Legământ.  
 
  Cum este posibil să împlinim legea: 
 
 Ascultarea este posibilă doar prin scrierea Legii lui Dumnezeu în inimă. Prin 
renaştere spirituală, mintea şi inima se transformă. Practic, Domnul Hristos intră în 
viaţa credinciosului şi îi acordă propria Lui tărie ca să asculte. Devenind astfel 
părtaş de natură divină, omul cel mai slab începe să trăiască însăşi viaţa Domnului 
Isus Hristos, căpătând biruinţe de la El şi răstignind poftele firii.  
 Astfel descrie Pavel această schimbare: "Căci lucru cu neputinţă Legii, 
întrucât firea pământească (greceşte: carnea, aici şi peste tot unde e "firea 
pământească") o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea 
pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire 
asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care 
trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului." Romani 
8:3, 4. 
  
- Cuvântul pentru neprihănire este "dikaima," care înseamnă "cerinţă dreaptă" a 
Legii. Cu alte cuvinte, din pricina vieţii fără de păcat a lui Isus în firea 
pământească, cerinţa legii poate fi împlinită în noi.  
 
- El a biruit păcatul în acelaşi fel de trup ca al nostru aşa ca să ne poată împărtăşi 
biruinţa. Practic, El Îşi va trăi propria Lui viaţă sfântă, despărţită de păcat în 
trupurile noastre pământeşti, dacă noi Îi vom îngădui să facă aceasta.  
 



- Aceasta este făgăduinţa Noului Legământ pentru fiecare copil, care crede în 
Dumnezeu şi are încredere în El. Şi este absolut unicul mod prin care cineva poate 
să împlinească cerinţele Legii:  
’’Hristos în voi, nădejdea slavei." Coloseni 1:27. "Şi viaţa, pe care o trăiesc acum 
în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 
Însuşi pentru mine." Galateni 2:20.  
 Este deosebit de important să înţelegem că legea Noului Legământ scrisă în 
inimă este exact aceeaşi lege care a fost scrisă în piatră. Acele mari principii 
spirituale reflectă chiar caracterul lui Dumnezeu şi alcătuiesc temelia guvernării 
Lui. Deosebirea nu constă din lege, ci în felul cum lucrează legea. Scrise doar pe 
tablele de piatră, nu pot decât să condamne şi să aducă moarte. "Fiindcă umblarea 
după lucrurile firii pământeşti ... nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate 
să se supună." Romani 8:7.  
 Primită în inima care a devenit spirituală prin puterea de convertire a lui 
Hristos, aceeaşi lege devine o plăcere. Ioan, ucenicul iubit, declara, "Căci 
dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt 
grele." 1 Ioan 5:3. Nu numai că legea nu este grea pentru copilul lui Dumnezeu 
umplut de Duh Sfânt, dar ascultarea devine o bucurie.  "Vreau să fac voia Ta, 
Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele." Psalmi 40:8.  
  
 Noul Legământ după Golgota, întrucât Noul Legământ a fost ratificat cu 
sângele lui Hristos, evident că n-ar fi putut intra în vigoare decât după ce Domnul 
Isus a murit pe cruce. Nu trebuie să trecem cu vederea acest adevăr crucial. Viaţa 
veşnică sau moartea veşnică ar putea atârna de corecta înţelegere a acestui punct 
cheie.  
Ap.Pavel scria, "În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă 
loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după 
moarte. N-are nici o putere câtă vreme trăieşte cel ce l-a făcut." Evrei 9:16, 17.  
  
 Cuvântul "testament" este acelaşi cu cuvântul "legământ". Doar după ce 
testamentul final al cuiva a fost ratificat prin moartea lui, se pot executa clauzele. 
Tot astfel, legământul sau testamentul Domnului Hristos ar urma să intre în vigoare 
de îndată ce El ar confirma legământul prin moartea Sa pe Golgota.  
 Un alt text nu lasă niciun loc de îndoială cu privire la această problemă: 
"Fraţilor, (vorbesc în felul oamenilor); un testament, chiar al unui om, odată întărit, 
totuşi nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva." Galateni 3:15.  
 Apostolul Pavel vrea să spună aici că după moartea unui om, testamentul sau 
legământul său nu se poate schimba. Nu se mai poate adăuga nimic, după moartea 
celui ce l-a făcut. Legământul este valabil veşnic exact la fel cum era şi când a 



murit cel care l-a făcut. După moartea Domnului Hristos, nu se mai putea face 
nicio schimbare în condiţiile prin care era mântuită omenirea.   
 Aceste condiţii erau sigilate şi ratificate prin vărsare de sânge. Fiecare 
cerinţă fusese clarificată exact prin modelul perfect lăsat de viaţa Lui fără de păcat 
şi se luaseră măsuri ca Legea Lui să fie scrisă, prin Duhul Sfânt în mintea fiecărui 
credincios. Acum ne vine uşor să înţelegem unele din lucrurile pe care le-a făcut 
Domnul Isus chiar înainte de a muri.  
De exemplu, de ce a orânduit El Cina Domnului înainte ca să se frângă trupul Lui? 
În noaptea de joi înainte de moartea Lui în agonie din acea vineri, Domnul Isus S-a 
întâlnit cu ucenicii în acea cameră de sus. Cu paharul în mână, El a spus, "căci 
acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru 
mulŢi, spre iertarea păcatelor." Matei 26:28.  
 
 Nu este curios ca Domnul Hristos să rostească aceste cuvinte înainte ca să se 
verse sângele Lui? El poruncea să se comemoreze un eveniment care încă nici nu 
avusese loc! De ce? Deoarece trebuia introdus înainte de moartea Sa ca să intre în 
Noul Legământ. După moartea Sa, nu se mai putea adăuga nimic. 
 Ismael şi Isaac reprezintă două legăminte. Având acestea în minte, suntem acum 
pregătiţi să examinăm Galateni 4.  
Mulţi au fost nedumeriţi cu privire la alegoria folosită de Pavel pentru a ilustra 
Vechiul şi Noul Legământ.  
 Iată cum a scris despre asta: "Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul 
din roabă, şi unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, 
iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă. Lucrurile acestea trebuie 
luate într-alt înţeles: acestea sunt două legăminte: unul de pe muntele Sinai naşte 
pentru robie şi este Agar, - căci Agar este muntele Sinai din Arabia; şi răspunde 
Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi." Galateni 4:22-26.  
   
 Pavel îi zugrăveşte pe Isaac şi pe Ismael, cei doi fii ai lui Avraam, ca 
reprezentând Vechiul şi Noul Legământ. El arată clar că fiul lui Agar, Ismael, 
simbolizează Vechiul Legământ, iar fiul Sarei, Isaac, este un simbol al Noului 
Legământ. "Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei. ... De aceea, 
fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Versetele 28-31. 
Interesant!  
Cum reprezintă cei doi fii ai acelor două femei cele două legăminte? 
Practic, sunt o ilustraţie perfectă pentru tot ceea ce am învăţat până acum. 
Dumnezeu îi făgăduise lui Avraam un fiu prin soţia lui, Sara, dar întrucât avea 
aproape 90 de ani, niciunul din ei nu credea că s-ar putea întâmpla aşa ceva.  



Sara ştia (omeneşte, fireşte) că nu mai putea da naştere şi că trecuse de mult de 
vârsta de a mai face copii, aşa că îi sugeră soţului ei să o ia pe Agar, roaba ei, şi să 
aibă un copil cu ea.  
  
 Se părea că este singurul mod de a-L salva pe Dumnezeu dintr-o făgăduintă 
imposibilă... şi azi mulţi gândesc aşa... Cu timpul, Avraam a cedat acestei 
proceduri de a salva onoarea lui Dumnezeu şi a avut un copil cu Agar.  
Iată o ilustraţie exactă a principiului Vechiului Legământ, "Vom asculta". Avraam 
a încercat să împlinească făgăduinţa în firea omenească, prin strădaniile şi 
planurile omeneşti. Aranjamentul vechi a dat greş tot atât de sigur cum au dat greş 
făgăduinţele Vechiului Legământ, deoarece nu se bizuiau pe puterea divină.  
Dumnezeu nu l-a recunoscut niciodată pe Ismael ca fiind sămânţa făgăduită. Când 
s-a născut Isaac , a avut loc o minune. Dumnezeu a creat practic o viaţă nouă 
dintr-un pântece biologic steril. Neputinţa fizică a cedat puterii creatoare, 
supranaturale a lui Dumnezeu.  
Isaac reprezintă perfect principiul legăturii Noului Legământ bazat pe renaştere, 
experienţa naşterii din nou, care naşte viaţa Fiului lui Dumnezeu în toţi cei care 
cred. Pântecul firesc al Sarei nu era deloc în stare să producă vreun rod.  
 
 În acelaşi mod, trupul şi mintea firească a unui păcătos nu pot da pe faţă 
rodul ascultării. Când Dumnezeu S-a folosit de puterea Sa pentru a crea o viaţă 
nouă în Sara, a avut loc imposibilul şi ea a născut un fiu. Când Dumnezeu Îşi 
foloseşte puterea de a crea o viaţă nouă în suflet, are din nou loc imposibilul - un 
om ajunge duhovnicesc şi ascultător.  
Isaac nu "se născuse în chip firesc," ci "prin Duhul." Galateni 4:29.  
Deoarece omul este firesc şi "slab prin fire," nu are nicio putere să atingă 
neprihănirea legii. Şi el trebuie să se nască prin Duhul. Orice încercare de a asculta 
pe temeiul strădaniei omeneşti a Vechiului Legământ nu va produce decât fii ai 
robiei. Legea trebuie scrisă în inimă de Duhul Sfânt şi împlinită prin "Hristos în 
voi".  
 
 Alegoria aceasta cu Agar şi Sara clarifică un alt punct de adevăr foarte 
important:  
 
- Cei care sunt sub Vechiul Legământ sunt cei care calcă porunca, iar cei care sunt 
sub Noul Legământ sunt cei care păzesc poruncile.  
 
- Doar când Avraam nu a ascultat de Dumnezeu şi a luat-o pe Agar, a împlinit 
principiul Vechiului Legământ. Când s-a încrezut în Dumnezeu să-i dea un fiu prin 
Sara, a ascultat de voia lui Dumnezeu şi astfel îi reprezintă potrivit pe creştinii 



Noului Legământ. Adevărata tăiere împrejur nu este în carne ci o tăiere împrejur a 
inimii. 
 V-aţi întrebat vreodată de ce i-a dat Dumnezeu tăierea împrejur lui Avraam ca un 
semn al Vechiului Legământ?  
 
 Nu pare oare un mod destul de crud de a reprezenta un acord atât de 
important? Gândiţi-vă pentru o clipă şi s-ar putea să înceapă să aibă mult sens. 
Dumnezeu i-a dat lui Avraam semnul tăierii împrejur să aducă aminte cât a greşit 
el având încredere în carne. De-a lungul Scripturilor, tăierea împrejur se leagă de 
dependenţa de carne. Pavel scria, "Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi, care slujim 
lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus, şi care nu 
ne punem încrederea în lucrurile pământeşti." Filipeni 3:3.  
Pavel compara adevărata tăiere împrejur cu "ceea ce se numeşte tăiere împrejur."  
  
 Tăierea în carne nu era adevărata tăiere împrejur deloc: "Iudeu nu este acela 
care se arată pe dinafară că este iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe 
dinafară, în carne. Ci iudeu este acela care  este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur 
este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la 
oameni, ci de la Dumnezeu." Romani 2:28, 29.  
 
Observaţi cum Pavel trece de la carne la Duh. El declară că adevărata tăiere 
împrejur are loc în inimă, şi înalţă ceea ce face Dumnezeu, nu omul. Reprezintă 
îndepărtarea firii omeneşti prin convertire.  
Naşterea din nou reprezintă experienţa adevăratei tăieri împrejur. Cea mai clară 
explicaţie se găseşte în epistola lui Pavel către Coloseni: "În El aţi fost tăiaţi 
împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui 
Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti." Coloseni 2:11.  
 Aici lucrarea spirituală a lui Hristos asupra inimii se cheamă tăiere împrejur. 
Se face fără mâini, arătând prin asta că nicio strădanie omenească nu poate împlini 
acestă acţiune. Nu reprezintă o tăiere în carnea fizică, ci îndepărtarea firii omeneşti 
a păcatului prin sălăşluirea lui Hristos. Este la dispoziţia tuturor exact pe acelaşi 
temei: "Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi "sămânţa" lui Avraam, moştenitori 
prin făgăduinţă." Galateni 3:29. 
Toţi cei care Îl primesc pe Hristos devin moştenitori ai tuturor făgăduinţelor făcute 
lui Avraam. Cei care trăiesc adevărata tăiere împrejur a inimii sunt adevăraţii 
evrei. ??? 
 
- Nimeni nu se mai poate lăuda că aparţine familiei care trebuie. Nu mai există nici 
evreu, nici neamuri, nici bărbat, nici femeie (în ce priveşte mântuirea). 
 



- Primirea se bazează pe credinţa personală în Isus Hristos ca Mântuitor. Nimeni 
nu poate să mai pretindă favoruri speciale pentru că s-a tăiat împrejur. Acele 
lucruri se făceau de către oameni care se întemeiau pe "vom face". Ei căutau 
îndreptăţirea şi mântuirea prin faptele cărnii. Noul plan al lui Dumnezeu prin: 
"legamantul cel nou", este facut de Domnul Isus în sângele Sau, "care se varsa 
pentru multi, spre iertarea pacatelor" 
 
-Matei 26:28. Apostolul Pavel ne spune la Evrei 9:14, 15: "Hristos, care prin Duhul 
cel vesnic , s-a adus pe Sine insusi jertfa fara pata lui Dumnezeu, va va curati 
cugetele de faptele moarte, ca sa slujiti Dumnezeului Celui Viu! Si tocmai de aceea 
El este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru 
rascumpararea din abaterile faptuite sub legamantul dintai, cei ce au fost chemati, 
sa capete vesnica mostenire, care le-a fost fagaduita".  
  
 Ceea ce vrea sa ne explice apostolul Pavel, este faptul ca toate legamintele 
facute inainte nu si-au gasit implinirea deplina, din cauza omului, care nu si-a tinut 
niciodata legamantul facut, ci l-a incalcat prin neascultare.  
De aceea, acest nou legamant, n-a mai fost facut intre Dumnezeu si om,ci intre 
Dumnezeu si Domnul Isus, ca reprezentant al omenirii. El a luat asupra Lui toate 
neascultarile noastre, toate "calcarile de lege", a primit moartea ca plata pentru ele, 
dar a inviat, ca sa ramana "Mijlocitorul unui legamant nou".  
Dumnezeu si Domnul Isus vor veghea ca acest legamant să-şi afle implinirea 
deplina.  
Evrei 9:28: "Tot asa, Hristos, dupa ce s-a adus jertfa o singura data, ca sa poarte 
pacatele multora, se va arata a doua oara, nu in vederea pacatului, ci ca sa aduca 
mantuirea celor ce-L asteapta".  
- Prin implinirea acestui legamant nou, isi vor gasi implinirea si toate celelalte 
legaminte dinainte.  
- Niciunul din vechile legaminte n-a fost inutil. Ele au fost valabile pentru vremea 
aceea, dar isi gasesc implinirea deplina prin acest nou legamant, pe care nicio 
forta din univers nu-l poate  anula, caci este facut in sangele Fiului sfant si 
nevinovat al lui Dumnezeu, care "s-a facut chezasul unui legamant mai bun"-Evrei 
7:22.  
 
- Toate legamintele au fost facute cu sange: Avram a taiat "o juncana de trei ani, o 
capra de trei ani , un berbec de trei ani , o turturea si un pui de porumbel. ...le-a 
despicat in doua " 
-Genesa 15:9.. - Taierea imprejur s-a facut "intarit in carnea voastra"[a oamenilor] 
-Genesa 17:13., iar cel cu salvarea intailor nascuti s-a facut cu sangele acelui miel.  



- Acest legamant il întărim (reinnoim) de fiecare data cand participam la cina 
Domnului.  
 
1. Definiție Legământul este un angajament ; o înțelegere solemnă - scrisă sau 
verbală - între două sau mai multe părți.  
 
2. Istoria Legămintelor dintre Dumnezeu și om. 
 Exemple de legăminte între Dumnezeu și om menționate în Biblie:  
* Legăminte temporare - Legăminte eterne - Legăminte reversibile - Legăminte 
ireversibile  
 
3. Etimologie - Cuvântul evreiesc pentru legământ este „berith”, care provine 
probabil dintr-un cuvânt care înseamnă „a tăia”, amintind de obiceiul străvechi prin 
care se încheiau legăminte (Gen. 15:7-21) - Cuvântul grecesc este „diatheke” şi 
înseamnă testament (noul testament sau noul legământ)  
 
4. Istoria legamintelor din tre Dumnezeu și om  Legăminte între Dumnezeu și om:  
Legământul EDENIC – Genesa 1:28  Legământul ADAMIC - Genesa 3:15  
Legământul NOAHIC - Genesa 9:1  Legământul AVRAAMIC - Genesa 15:18  
Legământul MOZAIC - Exod 19:25  Legământul PALESTINIAN – Deutr. 30:3  
Legământul DAVIDIC – 2 Samuel 7:16  Legământul CEL NOU –ULTIMUL 
LEGĂMÂNT LEGĂMÂNTUL HARULUI - Evrei 8:8,9  
 
5. Exemple de legăminte temporare  : Gen 21:22-32 (Avraam şi Abimelec); Gen. 
26:26-31 (Isaac şi Abimelec); 1 Sam. 18:3, 4 (David şi Ionatan), etc.  Dumnezeu 
ne avertizeaza chiar și pe noi cei din epoca Harului că nu trebuie să încheiem 
legăminte cu oamenii necredincioși deoarece acestea ne implică și ne face părtaș la 
lucrările întunericului.   
Exemplu - interzicerea de către Dumnezeu în VT  Exodul 34:12:’’ Să nu închei 
legământ cu locuitorii țării unde vei merge, ca să nu fie o cursă pentru tine.  Exodul 
34:15 ’’Să nu închei legământ cu locuitorii țării ca nu cumva, atunci când se vor 
prostitua înaintea zeilor lor şi le vor aduce jertfe, să te cheme şi pe tine ca să 
mănânci din jertfele lor’’. 
  Exemplu – interzicerea acestor leg. și în NT 1 Corinteni 5:9-13 , 10:21-22,etc.. 
 
6. Din ce este alcatuit un legamant:  Cuvântul – termeni -în Biblie - TATĂL  
Sângele – moartea trupului - garantul - FIUL  Pecetea - semnul - DUHUL SFÂNT  
Evrei 7:22  În consecință, Isus a devenit garantul unui legământ mai bun.  2 
Corintieni 1:22 El ne-a şi pecetluit şi ne-a dat în inimă Duhul ca pe o garanție.  
 



7. Legământul cel mai important dintre toate s-a ratificat cu mult înainte ca lumea 
aceasta să ia ființă.  A fost un legământ între Tatăl şi Fiul şi a avut de a face cu 
ipoteza apariției păcatului.  Apocalipsa 13:8. El a încuviințat să devină Jertfă 
ispăşitoare pentru a-l răscumpăra pe om, în caz că Adam şi Eva ar alege să 
păcătuiască.  Este vorba de LEGĂMÂNTUL HARULUI – care este parte din 
”taina ținută ascunsă din veacuri”.  Doar o înțelegere corectă a Dumnezeirii, aşa 
cum a fost revelată în Sfânta Scriptură ne poate ajuta să înțelegem corect 
legământul harului.  
 
8 Ruperea sau încălcarea legământului are consecințe imediate și consecințe pe 
termen lung (etern) exemplul încălcării legământului edenic – pe termen scurt – 
alungarea omului din grădina Eden – pe termen lung. Moartea fizică , moarte 
spirituală.  În Vechiul Testament - era pedepsită cu moartea  În Noul Testament – 
Evrei 10:23-31 – despărțirea eternă de Dumnezeu – judecata lui Dumnezeu  
 
9. Exemplu de legământ inițiat de lider sau conducătorul poporului în vederea 
slujirii lui Dumnezeu  2 Regi 23:3 10.  Regele a stat în picioare lângă stâlpul său şi 
a încheiat un legământ înaintea Domnului, hotărându-se să-L urmeze pe Domnul şi 
să păzească poruncile, mărturiile şi hotărârile Lui din toată inima şi din tot sufletul 
lui, împlinind astfel cuvintele acestui legământ, scrise în cartea aceasta. Şi tot 
poporul a intrat în legământ.  
 
10. Importanta incheierii unui legamant  Scopul divin - pt ca Dumnezeu să-și poată 
împlini clauzele legământului în om și pentru om  Scopul temporar - pentru 
dedicare reciprocă. Angajament reciproc interpersonal – aduce siguranță.  Este 
foarte biblic sa slujim pe bază de lagământ deoarece altfel atunci când scade 
motivația sau vin atacuri spirituale este ușor să renunți. Este foarte biblic să intri în 
legământ ca membru al bisericii , ca și în căsnicie , ca și în slujire , misiune, etc ...    
 


