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4.C. Legământul mozaic (Exod 19-24)

 
Textul biblic cuprins între cap. 19 şi 24 din Exod a avut un 

rol foarte important pentru gândirea teologică atât a scriitorilor 
vechitesta-mentari, cât şi pentru a celor noutestamentari. Începând 
cu Moise (Deut 5:6:21), continuând cu Ieremia (7:1-15), trecând 
apoi la Mântuitorul (Mt 5-7) şi la Apostolul Petru (1Pet 2:9) şi la 
mulţi alţii dintre marii oameni ai Sfintelor Scripturi, vom observa 
că în concepţia lor, relaţia cu Dum-nezeu şi moralitatea pe care o 
presupune aceasta sunt mereu legate de principiile legământului 
din Ex 19-24.1

Pentru că este vorba de al doilea legământ major din 
Sfintele Scripturi, este bine de precizat faptul că nici unul dintre 
legăminte nu-l anulează pe cel anterior, ci fiecare dintre ele este o 
etapă din procesul revelaţiei.2 Succesiunea legămintelor este 

                                                 
1 Paul R. House, Old Testament Theology, Downers Grove, IVP, 1998, p. 117. 
2 Planul pe care Dumnezeu îl desfăşoară în istorie se dezvoltă progresiv. El îşi 
con-duce poporul pas cu pas prin diferitele circumstanţe şi stadii ale istoriei, 
asigurându-le revelaţia necesară pentru a face faţă schimbărilor istorice. Un 
exemplu minor pentru caracterul progresiv al revelaţiei ar fi regimul alimentar 
pe care Dumnezeu l-a impus oamenilor care L-au cunoscut. Adam şi Eva erau 
vegetarieni în Eden, dar li s-a interzis să consume fructe din pomul cunoaşterii 
binelui şi răului (Gen 2:16-17). După ce au păcătuit, Dumnezeu i-a alungat din 
grădină şi i-a privat de rodul pomului vieţii (3:22-24). După potop, Dumnezeu 
a introdus carnea în alimentaţia lui Noe şi a urmaşilor lui (9:3-4). În 
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fundamentală pentru manifes-tarea unităţii planului dumnezeiesc 
şi a fidelităţii Sale de-a lungul avata-relor istoriei sfinte. Găsim 
imaginile eclesiale referitoare la Noe şi la arca sa, reluate în Epistola 
întâi a Sfântul Apostol Petru; regăsim imaginea lui Melhisedec în 
Epistola către evrei. Legământul (tyrIB. – sunqh,kh) din vechea 
orânduire devine Testament (diaqh,kh) sau Nou Legământ, prin 
moartea Mântuitorului, Slujitorul Domnului care va suferi, 
personifi-când întregul popor în vocaţia şi în suferinţele Sale.3

Aşadar, atunci când a fost încheiat Legământul mozaic pe 
Muntele Sinai, Legământul avraamic nu a fost nicidecum anulat. 
Sfântul Apostol Pavel clarifică această realitate în Gal 3:17: 
„Aceasta zic dar: Un testament întărit dinainte de Dumnezeu în 
Hristos nu desfiinţează Legea, care a venit după patru sute treizeci 
de ani, ca să desfiinţeze făgă-duinţa”. Atunci de ce a mai fost 
necesar Legământul mozaic, dacă nu a fost abrogat cel avraamic? 
Sfântul Apostol Pavel ne oferă răspunsul şi la această întrebare: 
„Deci ce este Legea? Ea a fost adăugată pentru călcă-rile de lege, 
până când era să vină Urmaşul, Căruia I s-a dat făgăduinţa, şi a 
fost rânduită prin îngeri, în mâna unui Mijlocitor” (v. 19). Unii 
autori s-au folosit de textul din Ev 8:13 pentru a demonstra 
contrariul. Totuşi, versetul nu afirmă că Vechiul Legământ este 
anulat, ci că el devine insuficient, învechit (pepalai,wken).4
                                                                                                                 
Legământul mozaic, le este interzisă evreilor consumarea cărnii anumitor 
animele, numite „necurate” (Lev 11; Deut 14:3-21). În Noul Testament, 
limitările de natură alimentară impuse de Legământul mozaic sunt revocate, 
revenindu-se la regulile postdiluviene (FA 10:9-16; 1Tim 4:3-5). Dumnezeu 
lucrează diferit cu poporul Său, în diferite perioade de timp, deoarece El are 
scopuri diverse cu acest popor, în cadrul dezvoltării progresive a planului Său 
răscumpărător. 
3 Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, Cluj-Napoca, Patmos, 2002, p. 65. 
4 William D. Barrick observă corect faptul că fraza următoare din Ev 8:13 (to. 
de. palaiou,menon kai. ghra,skon evggu.j avfanismou/ - „iar ce este vechi, ce a 
îmbătrânit, este aproape de pieire”) nu se referă la legământ. În greacă, 
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a. Contextul Legământului mozaic 
 
Cu mult înaintea exodului din Egipt, Dumnezeu i-a 

descoperit lui Moise că prima experienţă a poporului Israel la 
Muntele Sinai, după izbăvirea din robie, va fi închinarea: „Iar 
Dumnezeu i-a zis: «Eu voi fi cu tine şi acesta îţi va fi semnul că te 
trimit Eu: când vei scoate pe poporul Meu din tara Egiptului, vă 
veţi închina lui Dumnezeu în muntele acesta!»” (Ex 3:12). Israel a 
intrat în Legământul mozaic prin închinare şi cu scopul de a se 
închina. Este clar faptul că nici un israelit nu a fost mântuit de 
păcatele sale prin intermediul acestui legământ. Prin stipulaţiile lui, 
oamenii erau instruiţi în materie de evlavie practică, adică li se 
aducea la cunoştinţă cum să-şi dovedească supunerea faţă de 
Yahweh şi cum să se raporteze unii la alţii, dar nu li se garanta 
mântuirea de păcate.5 Închinarea de la Sinai a avut ca motivaţie o 
salvare deja primită. Încă de când erau în Egipt, Dumnezeu le-a 
vestit israeliţilor izbăvirea pregătită pentru ei: „«V-am cercetat de 
aproape şi am văzut câte vi se întâmplă în Egipt!» Şi mi-a mai zis: 
«Vă voi scoate din împilarea Egiptului şi vă voi duce în pământul 
Canaaneilor, al Heteilor, al Amoreilor, al Ferezeilor, al 
Ghergheseilor, al Heveilor şi al Iebuseilor, în pământul unde curge 

                                                                                                                 
termenul diaqh,kh este un subst. de genul feminin (vezi adj. fem. kainh.n), iar 
faptul că în partea a doua a versetului avem două participii de genul neutru 
(palaiou,menon şi ghra,skon) lasă să se înţeleagă că aici nu este vorba de 
legământ, ci de sistemul sacrificial levitic, bazat pe Templu şi oficiul preoţesc 
levitic, care încă se mai desfăşura la data scrierii Epistolei către evrei (vezi timpul 
prezent folosit în referinţe precum 5:1-4; 7:21, 23, 27-28; 8:3-5, 13; 9:6-9, 13, 
25; 10:1, 3-4, 8, 11; 13:10-11). Deci, ceea ce urma să dispară avea să fie 
Templul cu tot sistemul său sacrificial, şi nu legământul („The Mosaic 
Covenant”, The Master’s Seminary Journal, 10/2, Fall 1999, p. 218, n. 17). 
5 Walter C. Kaiser, Jr., „God’s Promise Plan and His Gracious Law”, JETS, 
33/3 (September 1990), p. 294. 
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miere şi lapte»” (Ex 3:16-17). De pe atunci ei erau poporul lui 
Yahweh, iar El era Dumnezeul lor. Răscumpărarea lui Israel s-a 
făcut, deci, datorită iubirii şi îndurării lui Dumnezeu (Deut 4:37; 
7:7-9; 10:15), înainte de a încheia cu poporul un legământ. 

 
b. Natura Legământului mozaic 
 
Când Dumnezeu Şi-a făcut cunoscută intenţia de a încheia 

un legământ cu Israel, El a căutat, cu siguranţă, să prezinte acest 
legământ într-o formă cu care evreii să fi fost familiarizaţi. În 
vechiul Orient Apropiat, un rege cuceritor iniţia adesea un 
legământ (tratat) prin care avea să stăpânească peste vieţile noilor 
lui supuşi. Aşa cum am menţionat în secţiunea privitoare la 
legămintele din Orientul antic, aceste tratate se desfăşurau sub 
forme diferite de la un popor la altul, dar aveau totuşi câteva 
elemente comune. Legământul cu Dumnezeu pare a conţine, în 
mare, aceste elemente, conform structurii pe care William D. 
Barrick o identifică în textul din Ex 19-23: prologul istoric (19:1-
4), preambulul (19:5-6), stipulaţiile (20:3-23:19), citirea publică 
(24:4-7), binecuvântări şi blesteme (23:20-33).6

Ca şi în cazul Legământului avraamic, şi în privinţa celui 
mozaic s-a ridicat problema condiţionalităţii. În Exod 19:5 citim 
cuvintele cu care Dumnezeu a iniţiat acest legământ: „de veţi 
asculta glasul Meu şi de veţi păzi legământul Meu...”. Privind, însă, 
legământul în ansamblu, cercetătorii au emis diferite păreri, 
punând adesea la îndoială caracterul lui bilateral (condiţional), 
chiar dacă în textul său apar condiţii. S-a observat, de pildă, că 
Dumnezeu S-a revelat pe Sine atât prin ascultarea lui Israel, cât şi 

                                                 
6 William D. Barrick, art. cit., p. 222. 
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prin disciplinarea acestui popor, atunci când nu a fost supus.7 O 
altă constatare ar fi aceea că Legea nu putea anula harul lui 
Dumnezeu. Este adevărat că nesupunerea lui Israel l-a privat de 
multe din binecuvântările legământului, dar aceste pedepse au fost 
tot opera harului lui Dumnezeu, prin care poporul era mereu 
readus la pocăinţă.8 În urma neascultării poporului, Dumnezeu nu 
l-a nimicit total, aşa cum ar fi prevăzut un legământ condiţionat. 
El a continuat să-şi ierte poporul, ori de câte ori acesta se întorcea 
de la păcatele sale, de care devenea conştient prin măsurile 
coercitive aplicate de Dumnezeu. Rebeliunea faţă de Dumnezeu a 
privat individul sau naţiunea de binecuvântări doar într-o anumită 
perioadă din istoria revelaţiei divine, dar nu a invalidat 
promisiunile lui Dumnezeu pentru totdeauna.9 Dacă poporul 
alege calea lui Dumnezeu, binecuvântările îi sunt asigurate. Dacă, 
însă, nu îndeplineşte condiţiile legământului, aşa cum apar în 
cărţile lui Moise, atunci Dumnezeu va căuta să-şi întoarcă poporul 
de pe căile sale prin diferite calamităţi (Deut 11:26; 28:15).10

Aşadar, noţiunea de condiţie este mai degrabă asociată cu 
natura lui Israel, decât cu natura legământului, deoarece despre 
popor ni se spune că era „tare de cerbice” (Ex 32:9; 33:3, 5; 34:9; 
Deut 9:13). Legea nu făcea altceva decât să traseze anumite limite 
pe care Israel nu trebuia să le încalce, pentru a nu deveni 
asemenea naţiunilor din jur, ieşind astfel de sub protecţia harului 
lui Dumnezeu. Ea oferea prescripţiile necesare poporului ales 
pentru a duce o viaţă evlavioasă, într-o anumită perioadă a istoriei 
                                                 
7 Jonh H. Walton, Covenant. God’s Purpose, God’s Plan, Grand Rapids, 
Zondervan, 1994, p. 100. 
8 Hoyt Chester Woodring, Jr., „Grace Under the Mosaic Covenant” (teză de 
doctorat nepublicată, Dallas Theological Seminary, 1956), p. 197, citat de 
William D. Barrick, art. cit., p. 223. 
9 Walter Kaiser, Jr., op. cit., p. 157. 
10 Pr. Prof. Athanase Negoiţă, op. cit., p. 190. 
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sale.11 Cu alte cuvinte, prin respectarea Legământului mozaic, 
israeliţii aveau să facă dovada credinţei şi continuării Legământului 
avraamic (vezi Iac 2:14-26). 

 
c. Conţinutul Legământului mozaic 
 
Partea cea mai voluminoasă a Legământului mozaic 

cuprinde stipulaţiile, menite să încurajeze în modul cel mai direct 
şi explicit supunerea faţă de Yahweh, dar şi să creeze în popor 
atitudinea de umilinţă faţă de Cel care, prin harul Său nemărginit, 
l-a izbăvit din robie şi l-a ales să-L reprezinte printre naţiuni. 
Nesupunerea faţă de prevederile legământului ar fi avut ca rezultat 
privarea celor vinovaţi de binecuvântările promise şi intrarea lor 
sub incidenţa blestemelor.12

Stipulaţiile Legământului mozaic erau o mărturie a naturii 
şi personalităţii Celui care îl iniţia. Morala Legii reflecta trăsăturile 
morale ce formează caracterul lui Dumnezeu, de aceea şi poporul 
care era chemat la împlinirea Legii trebuia să întruchipeze 

                                                 
11 Thomas E. McComiskey, The Covenants of Promise: A Theology of the 
Old Testament Covenants, Grand Rapids, Baker, 1985, p. 73. 
12 William D. Barrick (art. cit., p. 227) prezintă rezumativ consecinţele 
neascultării lui Israel, consemnate în Vechiul Testament. (1) I se promisese 
poporului întâietate faţă de toate neamurile pământului (Ex 19:5; Deut 26:18-
19), dar din cauza nesupunerii a ajuns să fie urât de Dumnezeu şi tratat ca cea 
mai de pe urmă dintre naţiuni (Lev 26:30; Deut 28:43-44); (2) În calitate de 
preoţi, israeliţii au devenit necuraţi şi, deci, incompatibili cu slujba la care 
fuseseră chemaţi (Lev 26:31); (3) Poporul care altă dată era sfânt (Ex 19:6), a 
devenit împovărat de păcat (Lev 26:39) şi netăiat împrejur cu inima (v. 41); (4) 
Libertatea de care se bucura în urma eliberării din robie (Ex 19:4) a fost 
curmată de exilul prin care a fost pedepsit Israel pentru păcatul său (Lev 26:33, 
38). Într-un anumit fel, se poate vorbi de reiterarea robiei din Egipt. 
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dragostea, mila şi credincioşia lui Dumnezeu.13 Orice încălcare a 
acestor principii morale constituia un act de rebeliune împotriva 
voii suverane a Suzeranului – Yahweh.  

Din punct de vedere etic, esenţa Legământului mozaic se 
găseşte în Cele zece porunci (Ex 20:1-7; Deut 5:6-21), pe care 
evreii le-au numit Cele zece cuvinte, expresie tradusă apoi în greceşte 
prin dekalogos. Aici sunt prezentate cerinţele etice majore pe care 
Yahweh, ca Dumnezeu sfânt, le pretinde poporului care trebuia 
să-I împărtăşească sfinţenia. Însăşi scrierea acestor porunci de 
degetul lui Dumnezeu ne indică sfinţenia lor şi a celor care aveau 
să le împlinească, deoarece degetul lui Dumnezeu, în interpretarea 
Sfinţilor Părinţi, nu este altul decât Sfântul Duh.14 Primele patru 
porunci clarifică obligaţiile lui Israel faţă de Dumnezeu, iar 
următoarele şase se ocupă de relaţiile dintre indivizii care formează 
acest popor.15

„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din 
pământul Egiptului şi din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară 
de Mine!” Israel văzuse şi avea să mai vadă o multitudine de 
dumnezei la naţiunile din jurul lor, însă el trebuia să fie convins că 
singurul Dumnezeu adevărat era Dumnezeul cu care încheiase un 
legământ şi căruia îi datora toată loialitatea. 

„Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici 
unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, 
şi din câte sunt în apele de sub pământ!” Israel trebuia să evite 
confecţionarea idolilor, cătând a-L cunoaşte pe Dumnezeu pe căi 
                                                 
13 Willem A. VanGemeren, „The Law Is the Perfection of Righteousness in 
Jesus Christ: A Reformed Perspetive”, Five Views on Law and Gospel, Grand 
Rapids, Zondervan, 1996, p. 28. 
14 Sfântul Irineu, op. cit., p. 90, Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice şi 
etice. Scrieri I, trad. Diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Deisis, 2001, p. 86. 
15 Henry Jackson Flanders, Jr., Robert Wilson Crapps, David Anthony Smith, 
op. cit., p. 200. 
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diferite de cele practicate de popoarele păgâne faţă de zeităţile lor. 
Poporul îL putea cunoaşte pe Domnul prin Legea Sa, şi prin 
intervenţiile Sale miraculoase în viaţa naţiunii alese, aşa cum fusese 
cea din Egipt. Sigur că şi Creaţia era un mijloc de a-L cunoaşte pe 
Creator, dar nu prin închinare adusă Creaţiei. „Căci nimic altceva 
din toate celelalte lucruri – spune Sfântul Simeon Noul Teolog – 
nu întinează atât de mult şi nu face necurat lucrul curat al lui 
Dumnezeu ca îndumnezeirea unui lucru şi închinarea la el ca unui 
alt dumnezeu afară de Cel Care l-a făcut şi zidit”.16

„Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că 
nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui!” 
Această poruncă interzice discreditarea lui Dumnezeu prin 
folosirea Numelui Său în scopuri magice sau în alte moduri 
dezonorante.17 „Cum să nu fie de neînţeles faptul că în timp ce nu 
ne îngăduim să purtăm des hainele noastre bune, numele lui 
Dumnezeu îL purtăm peste tot, deseori fără nici un motiv?”18

„Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti!” O zi 
sfântă este o zi diferită de celelalte, adică pusă de o parte pentru 
închinare şi odihnă. Aşa trebuia să fie Sabatul pentru evrei.19 

                                                 
16 Sfântul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 112. 
17 Aici numele nu are doar înţelesul unui substantiv propriu, care 
particularizează o anumită persoană, ci numele reprezintă natura persoanei 
despre care se vorbeşte. Porunca are de a face, deci, cu Persoana lui 
Dumnezeu, şi nu cu termeni care trebuie să devină tabuuri. 
18 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia a IX-a către antiohieni, p. 29. 
19 William D. Barrick consideră că dintre stipulaţiile morale, cea mai 
importantă este respectarea Sabatului, considerată şi semnul Legământului 
mozaic (Ex 31:13-17), după cum circumcizia era semnul Legământului 
avraamic (Lev 25; 26:2, 34-35, 43). Semnul fiecărui legământ afecta domeniul 
celuilalt legământ: legământul privitor la ţara moştenită (avraamic) era legat de 
popor prin circumcizie, iar legământul privitor la poporul ales (mozaic) era 
legat de ţară prin respectarea sabatelor. Ţara era pentru popor şi poporul 
pentru ţară (William D. Barrick, art. cit., p. 230). 
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Pentru creştini, însă, porunca are profunde conotaţii duhovniceşti 
şi eshatologice. „Sâmbăta, fiind ultima zi din săptămână, înseamnă 
timpul venirii Mântuitorului nostru, Care S-a arătat la sfârşitul şi la 
apusul veacului prezent şi ni S-a făcut nouă început şi uşă şi cale 
spre spălarea păcatelor, spre libertate şi iertare, spre nestricăciune 
şi viaţă şi spre nădejdea viitoare”.20 Sfinţii Părinţi arată că odihna 
aceasta pregăteşte ziua cea dintâi sau a opta, după Sfântul Simeon 
Noul Teolog21, care este cu adevărat ziua odihnei noastre.22

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să 
trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l 
va da ţie!” Conform acestei porunci, respectul faţă de autoritatea 
părintească este absolut necesar pentru a întemeia o societate 
stabilă, caracterizată de relaţii armonioase. Părinţii sunt cei care 
transmit darul vieţii, primit de la Dumnezeu, de aceea se poate 
spune că cei care îşi onorează părinţii îl onorează pe Dumnezeu. 

„Să nu ucizi!” Viaţa este creată de Dumnezeu şi dată tot de 
El, de aceea este un dar sacru. Lui Israel nu i s-a cerut să aplice 
această poruncă atunci când mergea la război sau când administra 
pedeapsa capitală unor călcători de Lege. În toate celelalte 
împrejurări ale vieţii, însă, porunca impunea un respect deosebit 
pentru viaţă. 

                                                 
20 Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinare şi slujire în duh şi adevăr, VII, citat de Pr. 
Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi. Ieşirea, Bucureşti, 
Christiana, 2002, p. 99. 
21 Sfântul Simeon Noul Teolog (op. cit., p. 107-108) prezintă săptămâna creaţiei 
din Gen 1 ca pe o imagine a istoriei mântuirii, culminând cu ziua a opta sau 
creaţia cea nouă. Aceasta a fost inaugurată de Hristos şi aşteaptă desfăşurarea 
ei deplină la a Doua Lui Venire. În Discursurile etice 1 şi 2, schema erelor 
după Sfântul Simeon pare a fi aceasta: 1. Adam în Rai; 2. de la cădere la potop; 
3. de la Noe la Avraam; 4. de la Avraam la Moise; 5. de la Moise la Hristos; 6. 
Hristos pe pământ; 7. era actuală, a Bisericii; 8. creaţia cea nouă şi eternă. 
22 Vezi, de asemenea, Clement Alexandrinul, Stromate, VI, 138, 1. 
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„Să nu fii desfrânat!” Relaţia maritală este, de asemenea, 
sfântă şi de aceea nu trebuie pângărită prin promiscuitate sexuală. 
Iubirea soţului pentru soţia sa trebuie să depăşească senzualitatea, 
fiind „o iubire superioară, căci e durabilă, iubind femeia în taina ei 
eternă şi în dimensiunile ei spirituale neîngustate, cunoscute prin 
această iubire curată în Dumnezeu”.23

„Să nu furi!” Într-o economie mult mai precară decât cea 
din zilele noastre, cum era cea a Israelului de atunci, de 
proprietatea particulară putea atârna însăşi viaţa unei familii, de 
aceea se cere categoric respectarea ei. 

„Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!” 
Dumnezeu se opune minciunii, în general, şi mai ales folosirii 
acesteia cu scopul discreditării semenilor. Pentru o mai clară 
înţelegere a acestei porunci şi de ajutor pentru împlinirea ei, găsim 
în Învăţătura celor doisprezece Apostoli un sfat ca acesta: „Să nu fii cu 
două gânduri, nici cu două feluri de vorbă, pentru că două feluri 
de vorbă înseamnă cursa morţii”.24

„Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia 
aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici 
boul lui, nici asinul lui şi nici unul din dobitoacele lui şi nimic din 
câte are aproapele tău!” Pofta sau dorinţa păcătoasă este expresia 
rebeliunii faţă de Dumnezeu şi a urii faţă de aproapele. Este un 
păcat în care egoismul devine foarte evident şi este cu atât mai 
grav cu cât se ştie că esenţa Legii era, dimpo-trivă, iubirea de 
Dumnezeu şi de semeni. De fapt, conform Sfântului Ioan Gură de 
Aur, adevărata cauză a poftei de altă femeie nu este neapărat 
frumuseţea aceleia, ci nestatornicia noastră. Acest lucru se 

                                                 
23 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 2, Bucureşti, 
IBMBOR, 1997, p. 239. 
24 Învăţătura celor doisprezece Apostoli, II.3, în Scrierile Părinţilor Apostolici, trad. Pr. 
dr. Dumitru Fecioru, Bucureşti, IBMBOR, 1995, p. 27. 
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întâmplă cu orice altă patimă. Problema nu este lucrul dorit, ci 
instabili-tatea omului. Această instabilitate vădeşte caracterul 
nostru infidel atât faţă de oameni, cât şi faţă de Dumnezeu: „nu 
este cu putinţă – spune Sfântul – ca bărbatul destrăbălat şi 
nestăpânit să-şi iubească femeia, chiar dacă ar fi mai frumoasă 
decât toate”.25

După o foarte succintă prezentare a semnificaţiilor morale 
ale poruncilor din Decalog, reprezentative pentru întreaga Lege, 
putem sintetiza câteva dintre rolurile principale pe care Legea le-a 
avut în planul eshatologic răscumpărător al lui Dumnezeu: (1) 
descoperirea păcătoşeniei omului (Rom 3:19-20); (2) descoperirea 
gravităţii păcatului din viaţa omenirii (vezi Rom 7:8-13); (3) 
descoperirea sfinţeniei lui Dumnezeu; (4) limitarea răului produs 
de păcat în ordinea morală, socială şi religioasă a lui Israel, poporul 
ales să-L facă de cunoscut pe Dumnezeu neamurilor; (5) cel mai 
important rol al Legii pentru credincioşii Noului Legământ este 
conducerea păcătosului către cunoaşterea Mântuitorul: „Astfel că 
Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm 
din credinţă” (Gal 3:24). „Moise a dat formă, a dat contur legii 
iubirii, dar Iisus Hristos a fost Cel care i-a dat conţinutul. Viaţa 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos este norma şi exemplul ultim al 
măsurii virtuţii creştinului faţă de sine şi faţă de aproapele.”26 
Sfântul Ignaţie Teoforul, de pildă, le scrie smirnenilor despre 
anumiţi oameni care nu-L cunosc pe Mântuitorul, deoarece „pe ei 
nu i-au convins nici profeţiile, nici legea lui Moise, dar până acum 
nici Evanghelia, nici suferinţele fiecăruia dintre noi”.27 Aşadar, 

                                                 
25 Sfântul Ioan Gură de Aur, Cateheze maritale, p. 19. 
26 Remus Rus, „Îndrumări pastorale şi omiletice la Duminica a XIX-a după 
Rusalii”, Glasul Bisericii, anul XXXVIII, nr. 9-10, septembrie-octombrie, 1979, 
p. 929. 
27 Sfântul Ignaţie, Către smirneni, în Scrierile Părinţilor Apostolici, p. 220. 
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Legea era menită, în ultimă instanţă, să-i conducă pe oameni către 
Hristos – „Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui” şi 
Care „L-a făcut cunoscut” (Ioan 1:18). 

În urma citirii Legii primite de către Moise în auzul fiilor 
lui Israel, „a răspuns tot poporul într-un glas şi a zis: «Toate 
cuvintele pe care le-a grăit Domnul le vom face şi le vom 
asculta!»” (Ex 24:3). Apoi, poporul a fost legat şi ritualic de 
răspunsul pe care l-au dat Domnului, prin ceremonia stropirii cu 
sângele taurilor jertfiţi (Ex 24:4-8). Cu sânge, ca simbol al vieţii, a 
fost stropit altarul şi apoi poporul, pentru a arăta consacrarea 
desăvârşită a lui Israel pentru Dumnezeu.28 Această dedicare, însă, 
avea să se manifeste în modul cel mai vizibil prin cele trei instituţii 
de bază ale Legământului mozaic şi anume: preoţia, jertfele şi 
sărbătorile. 

Preoţia. În vremea patriarhilor, capul familiei sau al 
clanului îndeplinea şi rolul preoţesc, aşa cum a făcut şi Avraam, 
atunci când zidea altare şi aducea jertfe. Şi după aşezarea în 
Canaan, poporul tot mai aducea jertfe pe înălţimi (Jud 13:19-20), 
dar în Sanctuarul central, precum cel de la Silo, numai preoţii 
levitici aveau dreptul de a săvârşi ritualul aducerii jertfelor. 
Începând cu încheierea Legământului mozaic, preoţia era 
rezervată numai descendenţilor lui Aaron (Ex 29:44; 40:15). 

Preoţii îndeplineau patru slujbe de bază pentru închinarea 
cultică a poporului Israel: ei trebuiau să îngrijească, în general, 
lăcaşurile de închinare, să interpreteze Legea lui Dumnezeu, 
transmiteau şi inter-pretau tradiţiile sacre şi aduceau jertfele. De 
aceea, preoţii erau mijlocitorii prin care Yahweh îşi făcea 

                                                 
28 Henry Jackson Flanders, Jr., Robert Wilson Crapps, David Anthony Smith, 
op. cit., p. 203. 
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cunoscută voia lui Israel şi prin care Israel se apropia de 
Yahweh.29

În Noul Testament, Epistola către evrei prezintă pe larg 
preoţia unică, netrecătoare a lui Hristos, Arhiereul care S-a adus 
pe Sine Însuşi jertfă răscumpărătoare o dată pentru totdeauna. 
Scriitorul sacru face comparaţia între preoţia Vechiului Legământ 
şi cea a Noului Legământ. Hristos, ca Arhiereu unic, „Mijlocitorul 
unui Testament mai bun” face posibilă consacrarea preoţească a 
întregii Biserici30, putându-se vorbi astfel de o preoţie generală, a 
tuturor credincioşilor, şi de o preoţie specială, sacramentală, care 
este o harismă şi se sprijină nu atât pe libera alegere a candidatului, 
cât pe chemarea din partea lui Dumnezeu şi a Bisericii.31 Ca 
membri ai ecclesiei lui Hristos, toţi creştinii pot avea o relaţie 
personală cu Dumnezeu, chiar dacă „unele din rugăciunile şi 
jertfele lor le încredinţează celui care aduce pe Hristos ca jertfă, 
spre a le alătura, ca jertfă a lor, jertfei lui Hristos aduse prin el”.32

Jertfele. Cele mai evidente mijloace prin care poporul se 
închina înaintea lui Dumnezeu erau jertfele. În general, se pot 
                                                 
29 Ibid., p. 211-212. 
30 Creştinul, în calitate de preot al lui Dumnezeu, este dator să se roage pentru 
lumea necredincioasă (1Tim 2:1), dar să fie şi o mărturie prin conduita sa 
modelată de Sfântul Duh: „Ca să fiţi fără de prihană şi curaţi, fii ai lui 
Dumnezeu, neîntinaţi în mijlocul unui neam rău şi stricat şi întru care străluciţi 
ca nişte luminători în lume” (Fil 2:15). Fiecare om „devine o hristofanie vie, loc 
al venirii lui Hristos (concepţia paulină despre îmbrăcarea în Hristos) şi această 
hristofanie devine o formă puternică a mărturisirii prezenţei”. Preoţia tuturor 
credincioşilor este o părtăşie în care fiecare individ, în loc să trăiască pentru 
sine însuşi, trăieşte înaintea lui Dumnezeu pentru alţii, fiind în acelaşi timp 
susţinut de ceilalţi (Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, Bucureşti, 
Christiana, 2004, p. 129). 
31 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă, Bucureşti, IBMBOR, 
1994, p. 312-313. 
32 Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 155.  
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distinge trei scopuri majore cu care evreul aducea jertfele: pentru 
a-i dărui lui Dumnezeu cea mai bună parte din avutul său în semn 
de recunoştinţă, pentru menţinerea părtăşiei cu Yahweh şi pentru 
ispăşirea păcatelor.33

Foarte important de menţionat este faptul că jertfele erau 
consi-derate plăcute lui Dumnezeu numai dacă erau aduse şi cu 
atitudinea corectă. Nu jertfa însăşi, ci supunerea închinătorului era 
cea care atrăgea binecuvântarea dumnezeiască. Pe de altă parte, 
însă, nici smerenia şi supunerea nu erau suficiente fără evidenţa 
jertfelor. 

Jertfele erau o prevestire şi o pregătire a jertfei ispăşitoare a 
Mântuitorului, de aceea trebuia ca ele să fie fără cusur.34 „Hristos 
a ridicat natura umană la starea de perfecţiune prin iubirea şi 
dăruirea faţă de Dumnezeu-Tatăl, dar şi prin iubire şi dăruire 
jertfelnică faţă de oameni. El, Cel fără de păcat, S-a jertfit pentru 
ca noi, adevăraţii săvârşitori ai păcatului, să nu-i simţim povara. El, 
iubirea nemărginită, vărsa lacrimi de sânge pentru ca paharul 
suferinţei să treacă, acceptând cu totală dăruire jertfa supremă, în 
timp ce săvârşitorii păcatului Îl osândeau şi îi pregăteau 
răstignirea”.35

Ca preoţi „ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos” (Apoc 1:6), 
credincioşii Noului Legământ sunt chemaţi şi ei să aducă „jertfe 
duhovniceşti, bine-plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos” 
(1Pet 2:5). Părintele Dumitru Stăniloae exprimă relaţia dintre 
jertfele aduse prin preoţia lui Hristos şi preoţia generală afirmând 
că „rugăciunile pe care le fac credincioşii personal şi viaţa de jertfă 
pe care o practică pentru ei înşişi şi în relaţiile lor cu alţii îşi iau 

                                                 
33 Ibid., p. 213. 
34 Hobart E. Freeman, „The Problem of the Efficacy of the Old Testament 
Sacrifices”, Grace Journal, 4/1 (1963), p. 21-28. 
35 Remus Rus, art. cit., p. 929. 
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puterea din aducerea continuă a jertfei lui Hristos şi din 
împărtăşirea de ea”.36 Ei sunt consacraţi ca preoţi prin lucrarea 
sfinţitoare a lui Hristos, Arhiereu şi jertfă în acelaşi timp, iar 
jertfele pe care le aduc constau, în fond, în slujirea continuă a lui 
Dumnezeu şi în oferirea de sine pentru El.37 De aceea, vorbind 
despre natura jertfelor noastre pentru Dumnezeu, Sfântul Vasile 
cel Mare aminteşte că „la altar nu se aduc mortăciuni! Du la altar 
jertfă vie! Darul ce se aduce din ce prisoseşte nu-i bine primit”.38

Sărbătorile. Jertfele obişnuite erau aduse la Templu în 
orice zi a anului, iar închinătorul avea posibilitatea să-şi exprime 
gratitudinea faţă de Dumnezeu cu orice ocazie. Cu toate acestea, 
erau şi ocazii speciale, în care poporul trebuia să se închine în faţa 
lui Yahweh. Trei astfel de sărbători au fost stabilite în calendarul 
religios al lui Israel, prezentate în Ex 23:14-17: Paştele (sărbătoarea 
azimilor), sărbătoarea Săptămânilor sau a primelor roade şi 
sărbătoarea Corturilor sau a strângerii roadelor. 

Paştele, a cărui instituire este descrisă în Ex 12 (poruncită 
şi în Lev 23:5-8), era înţeles ca o actualizare a izbăvirii din Egipt, 
prin reconstituirea nopţii în care îngerul Nimicitor a ocolit casele 
evreilor, după care au fost scoşi din ţara robiei. În felul acesta, 
amintirea intervenţiei suverane supranaturale a lui Yahweh pentru 
popor trebuia să rămână mereu vie.39

Sărbătoarea Săptămânilor (Lev 23:15-21) mai era numită şi 
Cincizecimea, deoarece era celebrată la cincizeci de zile după 
ritualul legănării snopului în deschiderea sărbătoririi Paştelor. Ea 
                                                 
36 Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 155. 
37 Pr. Prof. Vasile Mihoc, „Preoţia generală şi slujirea credinciosului în lume”, 
MA, XXXI, nr. 4, iulie-august, 1986, p. 49. 
38 Sfântul Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, trad. Pr. Prof. Dumitru Fecioru, 
Bucureşti, IBMBOR, 2004, p. 124. 
39 Henry Jackson Flanders, Jr., Robert Wilson Crapps, David Anthony Smith, 
op. cit., p. 209. 
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era destinată exprimării recunoştinţei faţă de Dumnezeu, pentru 
tot belşugul dăruit. În iudaismul târziu, a devenit şi o sărbătoare a 
primirii Legii la Sinai.40

Sărbătoarea Corturilor, ca şi Paştele, celebra tot actul 
răscumpărător al lui Yahweh pentru Israel. Pe toată durata 
prăznuirii acestei sărbători, evreii să locuiască în corturi, pentru a-
şi aminti de timpul în care locuiau în corturi în pustiu, după ce 
Dumnezeu îi izbăvise din Egipt.41

În concluzie, ceea ce îi motiva pe israeliţi la închinare era 
sfinţenia lui Dumnezeu. Pentru că El este sfânt, trebuia ca ei să fie 
sfinţi: „Să-Mi fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt 
sfânt şi v-am deosebit de toate popoarele, ca să fiţi ai Mei” (Lev 
20:26). Prin toate ceremoniile pe care era dator să le săvârşească, 
Israel menţinea legătura de supus cu Atotputernicul Yahweh, care 
îl alesese pentru Sine. Poporul trebuia să-şi amintească mereu de 
actele răscumpărătoare ale Domnului său şi să-şi exprime 
recunoştinţa prin păzirea strictă a sărbătorilor. Răspunderea 
pentru păcatul personal nu era nici ea de neglijat, de aceea iertarea 
lui Dumnezeu trebuia obţinută pe calea jertfelor. Israel trebuia să 
se şi bucure de prezenţa atotputernică a lui Dumnezeu, vizibilă 
atât în evenimentele istorice, cât şi în rodnicia pământului. 
Închinarea lui Israel era aceea a poporului ales, care încheiase 
legământ cu Dumnezeul lui şi care se bucura de protecţia şi 
călăuzirea Acestuia, atâta timp cât îi rămânea supus. Trebuie 
precizat, însă, faptul că toate aceste rânduieli se constituiau, cum 
arată Sfântul Irineu, „ca model văzut pe pământ al lucrurilor 
spirituale şi nevăzute din cer. Aceasta a fost reprezentarea 
modelului Bisericii şi proorocirea lucrurilor viitoare”.42

                                                 
40 Ibid., p. 210. 
41 Ibid., p. 209. 
42 Sfântul Irineu, op. cit., p. 90. 
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d. Semnificaţia legământului mozaic 
 
Încă din preambulul Legământului mozaic (Ex 19:5-6) 

găsim precizat şi scopul cu care Dumnezeu l-a iniţiat, acela de a 
forma o comunitate aleasă, prin care promisiunile Legământului 
avraamic să fie împlinite. Înainte ca Israel să accepte termenii 
legământului (Ex 24:7), Dumnezeu îl declarase deja poporul Său, 
comoara Sa preţioasă. Alegerea divină nu a fost condiţionată de 
supunerea lor (Deut 7:6-11). Legământul încheiat la Sinai este 
fundamentul relaţiei dintre Dumnezeu şi poporul Israel. Dacă 
Israel accepta să devină poporul lui Dumnezeu, trebuia neapărat 
să intre şi într-un legământ cu El, prin care se angaja să-I fie loial 
numai Lui. Însă, credincioşia pe care I-au promis-o israeliţii lui 
Dumnezeu nu a fost una constantă, mai ales în timpul monarhiei. 
Cu toate acestea, legământul mozaic a rămas experienţa prin care 
poporul Israel s-a definit întotdeauna pe sine însuşi. Înnoindu-şi 
mereu legământul, el devenea acea naţiune teocratică, conform 
planului pe care Dumnezeu îl avea pentru el la izbăvirea din 
Egipt.43

Expresia „o împărăţie de preoţi” (Ex 19:6 - ~ynIh]Ko tk,l,m.m;) 
sugerează datoria lui Israel de a transmite revelaţia divină celorlalte 
popoare. Înţelegem, deci, că, deşi legământul era încheiat cu Israel, 
nici neamurile nu sunt neglijate. Poporul ales mai este numit şi 
„neam sfânt” (vAdq' yAg), deoarece preoţii trebuie să fie sfinţi pentru 
a-I sluji lui Dumnezeu. Această calitate se referă mai cu seamă la 
caracterul membrilor poporului: ei sunt consacraţi slujirii 
Domnului şi trebuie să se ţină departe de tot ce i-ar putea întina şi 
împiedica să-şi îndeplinească sarcina. 
                                                 
43 Henry Jackson Flanders, Jr., Robert Wilson Crapps, David Anthony Smith, 
op. cit., p. 198. 
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Deşi, după cum am precizat deja, Legământul mozaic nu 
este con-diţional în esenţa sa, trebuie accentuat faptul că el nu se 
constituie ca un legământ între două părţi egale. Condiţiile în care 
este încheiat legă-mântul arată clar diferenţa dintre Dumnezeu şi 
poporul Său. Israeliţii s-au putut prezenta înaintea Domnului numai 
în urma unor ritualuri de curăţire. Fum, tunete şi un cutremur au 
însoţit arătarea slavei lui Dumnezeu, tocmai pentru a dovedi cât 
mai convingător sfinţenia lui Dumnezeu şi gravitatea actului 
încheierii unui legământ cu El. Relaţia întemeiată cu El atunci 
presupunea supunere totală din partea poporului, pentru că El se 
revela ca Rege suprem, care se dovedise mult mai puternic decât 
faraonul egiptean, dar şi ca un Tată protector faţă de copiii Săi. 
Israeliţii sunt numiţi copiii lui Dumnezeu (Deut 14:1; 32:9-12, 18), iar 
întreg poporul este întâiul născut al lui Yahweh (Ex 4:22).44 Prin 
Legământ, Israel devine proprietatea lui Dumnezeu, devine 
poporul Său cel Sfânt. „Legământul este asemănat cu o căsătorie. 
Mirele este Dumnezeu, iar mireasa este Israel”.45

 
4.D. Legământul davidic (2Sam 7:8-16)

 
Încheierea de către Dumnezeu a unui legământ cu regele 

David reprezintă unul dintre cele mai importante momente 
teologice din revelaţia veterotestamentară. Acest eveniment cheie 
se constituie pe temelia legămintelor precedente, dar în acelaşi 
timp prevesteşte într-un mod mai clar stabilirea Împărăţiei lui 
Dumnezeu pe pământ, în viitor. Psalmii şi cărţile profetice relevă 
aşteptările iudaice legate de regele davidic ideal, care va conduce 
naţiunea aleasă pe calea dreptăţii. Scriitorii noutestamentari Îi 
atribuie Mântuitorului împlinirea multor texte din Vechiul 
                                                 
44 Ibid., p. 199. 
45 Pr. Prof. Athanase Negoiţă, op. cit., p. 190. 
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Testament, rostite iniţial pentru David (vezi Mat 1:1-17; FA 13:33-
34; Ev 1:5; 5:5 etc.). 

 
a. Contextul Legământului davidic 
 
După tratarea Legământului avraamic şi a celui mozaic ne 

dăm seama mai bine de ce, în cercetarea legămintelor majore din 
Sfintele Scripturi, s-a pus problema clasificării lor în legăminte de 
tip promisiune şi legăminte de tip suzeran-vasal.46 Legământul 
avraamic face parte din prima categorie, deoarece, aşa cum am 
constatat prin analizarea lui, Dumnezeu îl iniţiază promiţându-i 
patriarhului şi descendenţilor lui o ţară şi alte binecuvântări ce 
decurg din ea. De aici se desprinde rolul unic al seminţei lui 
Avraam în planul lui Dumnezeu pentru omenire şi este deja 
pregătită ideea de popor ales, care va îndeplini acest rol.47 În 
schimb, Legământul mozaic urmează modelul tratatului suzeran-
vasal şi are în vedere continuarea respectării legământului cu 
Yahweh de către urmaşii lui Avraam, de aceea şi Dumnezeu a 
făgăduit binecuvântări pentru supunere, dar şi blesteme în cazul 
nesupunerii. Cerinţa esenţială, însă, era tot aceea de a-L iubi pe 
Dumnezeu şi numai pe El (Deut 6:4-5). 

Prezentarea Legământului davidic apare în contextul în 
care împăratul şi-a exprimat dorinţa de a zidi o casă în care să fie 
depus chivotul legământului (2Sam 7:2). În timpul următoarei 
nopţi, Dumne-zeu i-a vorbit profetului Natan pentru David, 
despre faptul că un urmaş al împăratului va zidi Templul. Cu 

                                                 
46 Moshe Weinfeld, „The Covenant of Grant in the Old Testament and in the 
Ancient Near East”, JAOS, 90, 1970, p. 185. 
47 Darrell L. Bock, „The Covenants in Progressive Dispensationalism”, în 
Herb W. Bateman (ed.), Three Central Issues for Today’s Dispensationalist, vol. IV, 
Grand Rapids, Kregel, 2000, p. 160. 
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David Dumnezeu avea alte planuri. Legământul încheiat cu el 
conţine două categorii de promisiuni: promisiuni care aveau să se 
împlinească în timpul vieţii lui David (2Sam 7:8-11a) şi promisiuni 
care aveau să se împlinească după moartea sa (2Sam 7:11b-16).48

 
b. Conţinutul Legământului davidic 
 
Aşa cum era de aşteptat, primele promisiuni care apar în 

textul legământului sunt cele a căror împlinire trebuia aşteptată în 
timpul vieţii lui David, ordine pe care o vom respecta şi în tratarea 
succintă a fiecăreia dintre aceste făgăduinţe. 

Prima dintre ele este aceea că Dumnezeu a făcut şi va mai 
face încă din numele lui David „un nume mare” (v. 9; vezi de 
asemenea 8:13).49 Dacă în zilele lui Avraam numele mare promis 
de Dumnezeu venea în contrast cu orgoliul nemăsurat al celor 
care construiau turnul Babel (Gen 11:4), în cazul lui David 

                                                 
48 Michael A. Grisanti, „The Davidic Covenant”, TMSJ, 10/2 (Fall 1999), p. 
236. Această clasificare este sugerată chiar şi de structura textului din 2Sam 
7:8-16. În primul rând, exprimarea la persoana a III-a plural din 7:11b 
(„Domnul îţi vesteşte”) întrerupe exprimarea la persoana I sg. din 7:8-11a şi 
7:12-16. În al doilea rând, partea a doua a textului începe cu un indiciu 
temporal care proiectează împlinirea promisiunilor ce urmează într-un viitor 
mai îndepărtat: „Cînd ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi ...” 
(7:12a). 
49 Problema traducerii acestei propoziţii este una încă viu disputată. O parte 
dintre cercetători consideră că aici este vorba de o realitate trecută (ţi-am făcut 
un nume mare), pe când o altă parte vede un fapt pe cale de a se împlini (îţi voi 
face numele mare). Cert este că o astfel de binecuvântare nu se acordă 
instantaneu, ci, mai ales în condiţiile de răspândire a veştilor în antichitate, o 
astfel de realizare reclama trecerea unei bune perioade de timp. Dumnezeu 
începuse deja să lucreze în dreptul reputaţiei lui David, dar această lucrare era 
în plină desfăşurare, aşa cum reiese din 2Sam 8:13, deci se poate spune că este 
şi o promisiune. 
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Dumnezeu ridicase un păstor de la turma de oi, făcându-l un rege 
neînvins şi de temut pentru duşmanii lui Israel (2Sam 8:13). 

Cea de-a doua promisiune din această categorie se referă la 
o ţară în care poporul să se stabilească definitiv (v. 10). În timpul 
domniei lui David, cele două promisiuni ale Legământului 
avraamic şi-au găsit împlinirea iniţială. Locul la care Dumnezeu se 
referă este şi o garanţie a faptului că poporul urma să aibă o ţară a 
lui, în care să se simtă în siguranţă, fără a mai fi oprimaţi de cei 
netăiaţi împrejur (2Sam 7:10).50

O altă promisiune, strâns legată de cea mai sus amintită, 
este odihna. Chiar dacă absenţa temporară a ostilităţilor politice i-a 
dat răgaz lui David să aducă chivotul la Ierusalim, această scurtă 
odihnă nu era decât umbra odihnei despre care vorbea Dumnezeu 
în legământul Său. 

Acestea fiind promisiunile a căror împlinire era aşteptată în 
timpul vieţii lui David, vom trece acum la analizarea foarte 
sintetică a promisiunilor ce aveau să fie realizate după moartea 
împăratului. Prima dintre ele are în vedere zidirea casei lui David 
(v. 11b). W. J. Dumbrell observă că în 2Sam 6, fiind vorba despre 
mutarea chivotului, se poate vedea alegerea Ierusalimului de către 
Dumnezeu, ca loc de închinare al poporului. În cap. 7, este vorba 
mai mult despre ridicarea casei lui David. Succesiunea celor două 
capitole sugerează faptul că împăratul trebuia să se ocupe mai întâi 
de problema domniei lui Dumnezeu peste Israel şi apoi de propria 
sa domnie.51 Deşi ebraicul tyIB; are ca sens de bază clădirea în care 
cineva locuieşte, în Vechiul Testament el îi cuprinde adesea în 
semnificaţia sa şi pe cei care locuiesc în casa respectivă, gospădăria 
lor, dar şi pe urmaşii acestora (Gen 7:1; Ex 2:1; Is 7:2, 13). 
                                                 
50 Michael A. Grisanti, art. cit., p. 237. 
51 W.J. Dumbrell, „The Davidic Covenant”, Reformed Theological Review, 39, 
1980, p. 45. 
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Termenul apare de şapte ori în enunţarea promisiunilor lui 
Dumnezeu pentru David (2Sam 7:11, 16, 19, 25, 26, 27, 29), ceea 
ce ne face să credem că el se referă la dinastia davidică, nu doar la 
familia împăratului.52

Următoarea promisiune făcută lui David este aceea a unui 
urmaş pe tronul lui Israel. De fapt, termenul ebraic folosit în v. 12 
este [r;z< , care înseamnă sămânţă, care apare o singură dată în 2Sam 
7 şi face trimitere la Solomon, la ceilalţi regi descendenţi ai lui 
David şi, mai presus de toţi, la Mesia. 

Dumnezeu i-a mai promis lui David şi o împărăţie care va 
dăinui. Este interesant, însă, că împărăţia pe care Dumnezeu i-o 
făgăduieşte pentru Solomon nu înlocuieşte teocraţia, ci este 
considerată chiar forma în care Dumnezeu domneşte peste Israel 
(1Cron 28:5; 2Cron 9:8; 13:8). De aceea, David este numit „unsul 
Domnului” (1Sam 24:6; 2Sam 19:21). 

 
c. Natura Legământului davidic 
 
Ca şi în dreptul celorlalte legăminte biblice majore, şi în 

dreptul Legământului davidic s-a pus problema condiţionalităţii. 
Constatăm, de asemenea, şi în acest caz că cele câteva condiţii care 
trebuie îndeplinite pentru revărsarea binecuvântărilor nu anulează 
natura necondiţi-onală a Legământului davidic. Într-un legământ 
de tip promisiune, cum este acesta, iniţiatorul tratatului se angajează 
să-şi protejeze partenerul, fără a-i impune nişte condiţii specifice. 
Pe de altă parte, în cazul legământului suzeran-vasal, vasalul se 
obliga să apere interesele stăpânului său.53 Din acest punct de 

                                                 
52 Michael A. Grisanti, art. cit., p. 239. Alăturarea conceptelor casă şi împărăţie 
(v. 11, 12) arată că este vorba de dinastie, la fel ca şi asocierea dintre casa lui 
David şi sintagma „pe vecie” în trei versete ale acestui capitol (7:16, 25, 29). 
53 Moshe Weinfeld, art. cit., p. 185. 
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vedere Legământul davidic este unul unilateral şi, deci, 
necondiţionat. Promisiunea „Eu îi voi fi Tată şi el îmi va fi fiu” 
(2Sam 7:14) era des întâlnită în legămintele de tip promisiune din 
Orientul Apropiat Antic, în care un rege îşi răsplătea un slujitor 
loial prin adoptarea fiului acestuia.54 Spre deosebire de tratatul 
suzeran-vasal, în legământul promisiune, făgăduinţele nu erau 
retractate.55 Ca fii ai lui Dumnezeu, David şi descendenţii lui 
aveau să se bucure de binecuvântările legământului. Totuşi, fiii 
nesupuşi aveau să fie privaţi de aceste binecuvântări, 
nemaibeneficiind de protecţia divină sau pierzând tronul. 
Legământul davidic nu era în nici un caz, însă, abrogat. 
Dimpotrivă, în alte cărţi ale Vechiului Testament găsim 
numeroase referiri la caracterul veşnic al legământului Domnului 
cu David. Pentru a exemplifica siguranţa împlinii acestui legământ, 
Dumnezeu îl compară cu ciclul noapte-zi (Ier 33:19-21).56

Aşadar, pe de o parte, îndeplinirea condiţiei de bază – 
credincioşia faţă de Dumnezeu – îi asigură pe urmaşii lui David de 
beneficiile Legământului davidic, iar pe de altă parte, caracterul 
necondiţionat al legământului implică posibilitatea ca Dumnezeu 
să aducă pe tron un rege davidic evlavios, iar bunăvoinţa Sa pentru 
popor să fie restaurată, în virtutea Legământului încheiat cu 
David. 

 
                                                 
54 Ibid., p. 191. 
55 Weinfeld (p. 189) menţionează cazul unui tratat între regele hitit Hattusilis al 
III-lea şi Ulmi-Tesup din Dattasa, pentru a ilustra această realitate. „După tine, 
fiii şi nepoţii tăi vor stăpâni domeniile tale şi nimeni nu le va îndepărta de la ei. 
Dacă unul dintre urmaşii tăi va păcătui, atunci regele îl va judeca, iar dacă va 
merita moartea, va muri. Dar nimeni niciodată nu va lua nici casele, nici 
pământurile urmaşilor lui Ulmi-Tesup, pentru a le da altora” (sublinierea apare 
în original). 
56 F.B. Huey, Jr., Jeremaiah, Lamentations, Nashville, Broadman, 1993, p. 302. 
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4.E. Legământul cel nou (Ier 31:31-34)

 
Vechiul Legământ, adică cel mozaic, încheiat după 

scoaterea evreilor din robia Egiptului, când li s-a dat Legea pe 
muntele Sinai, s-a încheiat prin stropirea cu sângele jertfelor de 
animale, cu apă şi cu lână roşie şi cu isop, stropind cartea Legii şi 
pe tot poporul şi vasele de slujbă. Acest legământ este numit de 
Sfântul Apostol Pavel un „pedagog” care să ne călăuzească spre 
Hristos, care este Mijlocitorul unui Nou Legământ (Ev 7:22; 9:15; 
12:24).57 Deci, Noul Legământ poate fi experimentat numai prin 
credinţa în Mântuitorul Hristos.58

Acest legământ a fost prevestit de profetul Ieremia, care 
spune: „Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui 
Israel şi cu casa lui Iuda legământ nou” (Ier 31:31). Dacă 
Legământul cel Vechi s-a încheiat pe muntele Sinai, Legământul 
cel Nou a fost încheiat în Ierusalim de către Mântuitorul, pecetluit 
fiind cu sângele Său pe cruce, atunci când a zis: „Săvârşitu-s-a” 
(Ioan 19:30). Despre acest fapt El a vorbit înainte chiar de patima 
Sa, atunci când a instituit Sfânta Euharistie: „Iar pe când mâncau 

                                                 
57 Pr. Dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament, Bucureşti, IBMBOR, 1995, 
p. 523. 
58 Argumentele teologice şi implicaţiile ce decurg din această experienţă sunt, 
însă, diferite de la un sistem de gândire al altul. Susţinătorii teologiei 
legământului sunt de părere că Biserica îl înlocuieşte pe Israel, beneficiind doar 
ea de binecuvântările Noului Legământ (vezi, de exemplu, Vern S. Poythress, 
Understanding Dispensationalists, Grand Rapids, Zondervan, 1987, p. 126). Pe de 
altă parte, reprezentanţii dispensaţi-onalismului tradiţional argumentează că 
Legământul cel Nou nu a fost vestit pentru Biserică, dar ea poate intra în acest 
legământ prin unirea duhovnicească cu Hristos. Pentru o abordare mai largă, a 
se vedea John R. Master, „The New Covenant”, Issues in Dispensationalism, 
Wesley R. Willis and John R. Master (eds.), Chicago, Moody, 1994, p. 108. 
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ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a 
zis: «Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu». Şi luând paharul şi 
mulţumind, le-a dat, zicând: «Beţi dintru acesta toţi, că acesta este 
Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre 
iertarea păcatelor»” (Mat 26:26-28). El a dat porunca de a săvârşi 
mereu această Taină, „ca o jertfă nesângeroasă, sub forma pâinii şi 
a vinului, care la rugăciunea preotului se prefac de Duhul Sfânt în 
trupul şi sângele Domnului jertfit pe cruce”.59

 
a. Caracteristicile Legământului celui nou, conform 

profetului  Ieremia 
 

Eternitatea 
Spre deosebire de legământul sinaitic, despre Legământul 

cel Nou se spune că va fi veşnic (Ier 32:40). Ca şi Ieremia, profetul 
Ezechiel îşi închipuie ridicarea poporului din starea de sclavie 
numai ca urmare a încheierii unui legământ nou (Ezechiel 34:25; 
37:26). Profetul Isaia prevede şi el că Dumnezeu va iniţia un 
legământ nou cu poporul Său, pe care îl va înscrie în inima 
poporului (51:7). În 61:8 şi urm., acelaşi prooroc vorbeşte despre 
legământul veşnic, aparţinând nu veacului respectiv, ci celui viitor, 
adică Legământul încheiat de Mesia Hristos.60

 
Schimbarea lăuntrică 
„Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi 

scrie” (Ier 31:33). Deşi sfinţilor din Vechiul Testament li s-a cerut 
să respecte Legământul mozaic, Moise a profeţit despre o vreme 
în care Dumnezeu va circumcide inima poporului Său (Deut 30:6). 

                                                 
59 Pr. Dr. Ioan Mircea, op. cit., p. 523. 
60 Pr. Prof. Athanase Negoiţă, op. cit., p. 191. 
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Pe de altă parte, tot Moise este cel care afirmă că Vechiul legământ 
nu era imposibil de practicat: „Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu 
azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine… 
Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, 
ca s-o împlineşti” (Deut 30:11, 14). În aceste condiţii, se ridică 
întrebarea dacă omul era atunci capabil de supunerea pe care 
Dumnezeu i-o pretindea. Trebuie oare să înţelegem că sfinţii 
Vechiului Testament n-au fost regeneraţi, în timp ce sfinţii Noului 
Testament sunt? Considerăm că Homer Kent61 răspunde corect la 
această întrebare atunci când afirmă că evreii evlavioşi, păzitori ai 
Legământului mozaic, puteau avea o inimă schimbată de relaţia lor 
cu Dumnezeu. „Harul Duhului Sfânt s-a dat tuturor sfinţilor, 
adică atât celor care au trăit după Înălţarea Domnului nostru Iisus 
Hristos, cât şi celor care au trăit înainte de aceasta, adică 
patriarhilor şi profeţilor, şi că i-a umplut pe aceştia de diverse 
harisme şi virtuţi”.62 Prin Noul Legământ, însă, este garantat 
faptul că orice persoană care va lua parte la el va trăi o înnoire a 
inimii, ceea ce nu exista în Legământul mozaic. Deşi cei care îl 
căutau cu toată fiinţa pe Dumnezeu erau schimbaţi de puterea Sa, 
vechile legăminte nu produceau această schimbare în toţi cei cu 
care au fost încheiate. Mulţi evrei au fost părtaşi Legământului 
mozaic şi totuşi au murit din cauza necredinţei lor. 

Prin Noul Legământ, însă, Dumnezeu le promite o inimă 
nouă tuturor celor care vor îl vor respecta. Dacă în vechile 
legăminte se intra prin naştere fizică, în Noul Legământ se intră 
prin naştere duhovnicească, posibilă numai prin credinţă şi urmată 

                                                 
61 Homer A. Kent, Jr., „The New Covenant and the Church”, Grace Theological 
Journal, 6:2, (Fall 1985), p. 294. 
62 Didim din Alexandria, Despre Duhul Sfânt, trad. Pr. Vasile Răducă, Sophia, 
2001, p. 144. 
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apoi de faptele dreptăţii.63 Sfântul Simeon Noul Teolog explică 
magistral această naştere duhovnicească de care are parte 
credinciosul în Discursul etic 1. Toţi sfinţii zămislesc ei înşişi pe 
Cuvântul lui Dumnezeu şi Îl nasc pe El iar El Se naşte în ei şi sunt 
născuţi de El. „Fiecare dintre noi oamenii credem în El, Fiul lui 
Dumnezeu, (...) şi crezând în El, primim cu credinţă în inimile 
noastre cuvântul despre El, pe care îl mărturisim cu gura şi 
căindu-ne din suflet pentru fărădelegile noastre dinainte, deîndată 
Dumnezeu Cuvântul Tatălui, aşa cum a intrat în pântecele 
Fecioarei, aşa şi în noi înşine se găseşte ca o sămânţă cuvântul pe 
care-l primim atunci când suntem învăţaţi dreapta credinţă (...) Şi-
L avem în inimile noastre pe Însuşi Acela pe care L-a zămislit 
Preacurata Fecioară”.64 Cum anume suntem noi născuţi de El? 
„Sămânţa unui bărbat muritor şi stricăcios a născut şi naşte prin 
femeie fii stricăcioşi şi muritori; iar Cuvântul nemuritor şi 
nestricăcios a născut şi pururea naşte fii nemuritori şi nestricăcioşi, 
născându-se mai întâi El Însuşi din Fecioară în Duhul Sfânt”.65

Noul Legământ va presupune o nouă comuniune a 
poporului cu Dumnezeu, anume una mai intimă, deoarece 
legământul are un caracter spiritual, adică va fi înscris în interiorul 
credincioşilor şi va avea ca rezultat o mai mare receptivitate a 
acestora faţă de voia divină.66 În Vechiul Legământ, poruncile lui 
Dumnezeu erau scrise pe table de piatră (în primă fază) şi, deci, 
acţionau din exteriorul individului, aducându-i „cunoştinţa 
păcatului”, după exprimarea Sfântului Pavel (Rom 7:7 şi urm.), 
instrucţiunile pentru ispăşirea lui temporară, dar şi cunoştinţa voii 

                                                 
63 Donald W. Pierce, „Covenant Conditionality and a Future for Israel”, JETS, 
37/1 (March 1994), p. 34. 
64 Sfântul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 134-135. 
65 Ibid., p. 139. 
66 Pr. Petre Semen, Aşteptând mântuirea, Iaşi, Trinitas, 2000, p. 208. 
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lui Dumnezeu. În Noul Legământ, însă, Dumnezeu nu îşi mai 
scrie poruncile pe nişte lespezi, ci chiar în inimile membrilor 
poporului Său.67 De fapt, observă Sfântul Ioan Hrisostom, ele nici 
măcar nu au fost scrise ca apoi să fie memorate, ci au fost de la 
început scrise în inimile Apostolilor, consemnarea lor fiind un fapt 
ulterior.68 Referindu-se la interiorizarea voii divine ca soluţie 
pentru păcătuirea cu mintea, Sfântul Vasile cel Mare observă că, 
„precum doctorii cei prevăzători întăresc cu mult înainte, prin 
mjloace profilactice, părţile mai slabe ale trupurilor, tot aşa şi 
Purtătorul obştesc de grijă şi adevăratul Doctor al sufletelor a 
prevăzut cu o pază mai puternică mai ales acea parte a sufletului 
nostru pe care o ştim mai înclinată spre păcat”.69 Aşadar, 
supunerea faţă de Dumnezeu devine o virtute interioară. 

 
Iertarea păcatelor 
Celor care acceptă Noul Legământ cu Dumnezeu le este 

promisă şi iertarea păcatelor: „căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi 
voi mai aduce aminte de păcatul lor” (Ier 31:34). Conform cărţii 
Evrei, această binecuvântare nu exista în Vechiul Legământ, 
deoarece jertfele erau „aducerea aminte a păcatelor (...) înnoită din 
an în an” (10:3). De aceea, Cel ascuns în fiinţa Sa transcendentă şi 
veşnică, Dumnezeu, intervine în istorie, le vorbeşte profeţilor, 
încheie legămintele cu patriarhii poporului Israel, face cunoscută 
Legea scrisă. Toate acestea erau, însă, ca pregătire pentru primirea 

                                                 
67 Johannes Schneider, The Letter to the Hebrews, Michigan, Eerdmans, 1957, p. 
73. 
68 Chrysostom, Homilies on the Gospel of Saint John and the Epistle to Hebrews, The 
Sage Digital Library Collections, The Nicene and Post-Nicene Fathers, First 
Series, vol 14, by Philip Schaff, editor, SAGE Software Albany, OR USA, 
Version 1.0 © 1996, p. 933. 
69 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., 37. 
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lui Mesia.70 Întrupându-se din iubirea Sa de oameni, Hristos a 
acceptat de bună voie să aducă jertfă însuşi Sângele Său, care s-a 
vărsat pentru viaţa lumii.71

 
O relaţie specială cu Dumnezeu 
„Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu” (Ier 

31:33). Profeţii72 au vestit apariţia unei noi Împărăţii, lipsită de 
neajunsurile celei istorice, peste care va domni un Rege-Mijlocitor 
desăvârşit (Is 42:1-4) şi a cărui popor va fi transformat interior în 
totalitatea lui (Ezechiel 11:17-20).73 Această schimbare lăuntrică 
este rezultatul împărtăşirii de Dum-nezeu, prin Sfântul Duh, aşa 
cum profeţise şi Isaia (44:3): „Vărsa-voi din Duhul Meu peste 
odrasla ta şi binecuvântarea Mea peste mlădiţele tale”. Numai prin 
sfinţirea produsă de Sfântul Duh, poporul lui Dumnezeu va putea 
să împărtăşească sfinţenia lui Dumnezeu după har: „Duhul Sfânt 
este dăruitorul din belşug al sfinţeniei”.74 Relaţia deosebită dintre 
Dumnezeu şi popor se va manifesta neîndoielnic în conduita 
acestuia din urmă, căci „Dumnezeu, fiincă este bun, este izvorul şi 
principiul bunătăţilor: face buni pe cei la care Se împarte”.75 Un 
suflet ca acesta – spune Sfântul Simeon Noul Teolog –, care-L are 
pe Dumnezeu locuind în El nu este lipsit de nici un bine şi 
prisoseşte mereu în bunătăţile negrăite ale lui Dumnezeu”.76

                                                 
70 Pr. Prof. Univ. Dr. Ion Bria, „Spre plinirea Evangheliei”, Alba Iulia, 
Reîntregirea, 2002, p. 23. 
71 Ibid., p. 25. 
72 Despre importanţa profeţilor Vechiului Testament pentru continuarea 
planului divin în istorie, vezi Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan, „Profeţii şi rolul 
lor în istoria mântuirii”, în MA, an. XXVIII, 1983, nr. 3-4, p. 139-149.  
73 Thomas F. Raitt, A Theology of Exile, Philadelphia, Fortress, 1977, p. 185. 
74 Didim din Alexandria, op. cit., p. 76. 
75 Ibid., p. 77. 
76 Sfântul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 100. 
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Neamurile vor fi binecuvântate prin Israel 
Dumnezeu i-a promis lui Avraam că în el şi sămânţa lui vor 

fi binecuvântate toate familiile pământului (Gen 12:3; 22:18). 
Speranţa binecuvântării lui Dumnezeu prin Noul Legământ era, 
deci, şi pentru neamuri, după cum a vestit şi profetul Isaia: „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, 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” (Is 56:6-8). 

Această speranţă a părut năruită atunci când Israel L-a 
respins pe Mesia, iar El Şi-a rostit judecata asupra poporului (Mat 
23:37-38). În această situaţie, neamurile rămâneau fără o naţiune 
mijlocitoare, care să le faciliteze accesul la legământul cu 
Dumnezeu.77 Singura soluţie era apariţia unui mijlocitor care nu 
doar să poată intra în Noul Legământ, dar să-i poată conduce şi pe 
alţii către acesta. 

 
b. Rolul lui Mesia în Legământul cel nou 

 
Mesia ca Fiu al lui Dumnezeu 
De multe ori, în Vechiul Testament Mesia este identificat 

cu poporul Israel. În Ps 2, un psalm mesianic, Dumnezeu este cel 
care declară: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut” (v. 7). Titlul 
de Fiu se aplică, deci, atât poporului, cât şi Regelui Mesia, obicei 
continuat şi de scriitorii noutestamentari. Matei se referă la Iisus 

                                                 
77 Larry D. Pettergrew, „The New Covenant”, TMSJ, 10/2 (Fall 1999), p. 260. 
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ca la fiul chemat din Egipt, din profeţia lui Osea (11:1): „am 
chemat pe fiul Meu din Egipt” (Mat 2:15).78

 
Mesia ca rob al lui Dumnezeu 
Titlul de Rob este un altul prin care este desemnat atât 

Mesia, cât şi poporul şi care apare cel mai adesea în profeţiile lui 
Isaia. Într-un text ca Is 41:8-9 robul este, fără îndoială, Israel, iar în 
42:1 el este Mesia, care reprezintă naţiunea.79

 
Mesia ca întrupare a Legământului 
Poate mai surprinzător este, însă, faptul că Mesia este 

prezentat uneori ca personificare a Legământului cu Dumnezeu: 
„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de 
mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legămînt al poporului, ca să fii 
Lumina neamurilor” (Is 42:6). În Is 49:8, de asemenea, se spune: 
Te voi păzi şi Te voi pune să fii80 legămînt cu poporul, să ridici ţara şi să 
împarţi moştenirile pustiite (traducere proprie)  Reiese clar din aceste 
texte faptul că de acest legământ vor beneficia atât evreii, cât şi 
neamurile. Lumina despre care se vorbeşte în 42:6 constă în 
dreptate (42:1-4; 51:1-6) şi mântuire (49:6). Când Mântuitorul avea 
să se nască, cu sute de ani mai târziu, Simeon avea să-I aplice acest 
text, numindu-L „lumina care să lumineze neamurile şi slava 

                                                 
78 Charles Fensham, „Father and Son as Terminology for Treaty and 
Covenant”, Near Eastern Studies in Honor of William Foxwell Albright, Hans 
Goedicke (ed.), Baltimore, Johns Hopkins, 1971, p. 134. 
79 Robert A. Pine, „The «Seed», the Spirit and the Blessing of Abraham”, BSac, 
152 (April-June 1995), 211-222. 
80 Cornilescu traduce impropriu expresia tyrIåb.li ^n>T,a,w> prin „să faci legământ”. 
O traducere corectă găsim în Biblia Sinodală: „Te-am făcut şi Te-am hotărât 
Legământ al poporului, ca să aşezi rânduială în ţară şi să dai fiecăruia 
moştenirile nimicite”. 
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poporului Tău Israel” (Lc 2:32). Sfântul Apostol Pavel va folosi 
acest text cu privire la lucrarea de vestire a Evangheliei printre 
neamuri (FA 13:47).81

Aşadar, Hristos nu este doar Mijlocitorul Noului 
Legământ, ci El este chiar Legământul întrupat, putând astfel 
reprezenta în mod desăvârşit poporul ales al lui Dumnezeu în 
închierea Legământului, pe care El Însuşi îl întruchipează. 

 
Mesia ca sămânţă a lui Avraam 
În Noul Testament avem date potrivit cărora Mântuitorul 

îl reprezintă pe Israel, în calitate de descendend al lui Avraam: 
„Acum, făgăduinţele au fost făcute «lui Avraam şi seminţei lui». 
Nu zice «Şi seminţelor» (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca 
şi cum ar fi vorba numai de una: «Şi seminţei tale», adică Hristos” 
(Gal 3:16). Dumnezeu i-a promis lui Avraam că toate naţiunile vor 
fi binecuvântate în el. Prin urmare, credincioşii sunt binecuvântaţi 
prin Avraam, părintele celor credincioşi (3:7-9). În exegeza pe care 
o face textului din Gen. 12:7, Sfântul Apostol Pavel arată că 
promisiunile erau făcute lui Avraam şi seminţei lui. Subliniind 
termenul „sămânţă”, care este la singular, Apostolul dove-deşte că 
„sămânţa” lui Avraam este Hristos (3:15-16). Sfântul Apostol 
Pavel Îl consideră pe Mesia, Iisus Hristos, adevăratul descendent 
al lui Avraam, reprezen-tant al tuturor celor care moştenesc 
promisiunile Legământului avraa-mic.82 Aşadar, toţi cei care sunt 
botezaţi în Hristos sunt descendenţi ai lui Avraam şi fii prin 
făgăduinţă, chiar dacă nu au experienţa circum-ciziei (3:26-29). 

                                                 
81 Robert Thomas, „The Mission of Israel and of the Messiah in the Plan of 
God”, Wayne House (ed.), Israel, the Land and the People, Grand Rapids, Kregel, 
1998, p. 272. 
82 Richard Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Grand Rapids, 
Eerdmans, 1975, p. 124. 
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b. Relaţia dintre Mesia şi Biserica lui Dumnezeu 
 
Ioan Botezătorul, ca înaintemergător al Mântuitorului, 

vorbea în predicarea sa despre insuficienţa descendenţei avraamice 
pentru intrarea într-un Nou Legământ: „Şi să nu credeţi că puteţi 
zice în voi înşivă: «Avem ca tată pe Avraam!» Căci vă spun că 
Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii ai lui Avraam” 
(Mat 3:9). Din moment ce botezul le era cerut prozeliţilor, un 
evreu care accepta botezul lui Ioan recunoştea că are nevoie de 
mântuire în aceeaşi măsură ca şi păgânii, deoarece descendenţa 
fizică din Avraam nu mai avea valoare mântuitoare.83

A venit apoi Mântuitorul, care a binevestit posibilitatea de 
a intra deja în Împărăţia lui Dumnezeu, prin Noul Legământ, 
transformare pe care El a numit-o naştere din nou (Ioan 3:3). Iisus a 
venit la poporul Său în calitate Lui de Legământ întrupat, dar 
Israel L-a respins, ceea ce înseamnă că a ratat intrarea în 
Legământul lui Dumnezeu. 

Cu toate acestea, Domnul Hristos nu a abandonat planul 
divin la Legământului celui Nou, ci, înainte de înălţarea Sa, El a 
ratificat acest legământ prin propria-I jertfă, pentru a cărei 
actualizare a instituit Taina Euharistiei. Având în vedere faptul că 
scriitorii Noului Testament au folosit expresia Noul Legământ mai 
mult decât cei vechitestamentari, putem spune că Noul Testament 
a devenit documentul Noului Legământ.84 Sfântul Apostol Pavel 
se declară slujitor al unui Nou Legământ (2Cor 3:6), iar pe 
corinteni îi învaţă despre Legământul cel nou, făcut în sângele 

                                                 
83 Daniel P. Fuller, The Unity of the Bible, Grand Rapids, Zondervan, 1992, p. 
369. 
84 Larry D. Pettergrew, art. cit., p. 267. 
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Mântuitorului (1Cor 11:25). Sfântul Apostol Petru transferă 
titlurile atribuite în vechime lui Israel (Ex 19:6) asupra Bisericii: 
„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un 
neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al 
Lui... pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi 
poporul lui Dumnezeu” (1Pet 2:9-10). 

Această problemă a relaţiei dintre Israel şi Biserică din 
perspectiva Noului Legământ este una foarte sensibilă, fiind viu 
disputată în mediile teologice. Este Biserica poporul care îl 
înlocuieşte pe Israel în planul lui Dumnezeu pentru totdeauna, 
moştenind toate făgăduinţele făcute acestuia? Sau învârtoşarea 
inimii lui Israel se va sfârşi într-un viitor în care Dumnezeu va 
aduce la îndeplinire cu acest popor toate făgădu-inţele făcute lui în 
vechime? Părintele Boris Bobrinskoy semnalează tendinţe diferite 
de rezolvare a acestei dileme la părinţii Serghei Bulgakov şi 
Alexander Schmemann.85 El concluzionează, totuşi, spunând că 
„alegerea poporului Israel îi marchează pe succesorii săi cu o 
pecete ce nu se poate şterge (...) Poporul Israel este o taină pe care 
nu o putem delimita cu precizie, pentru că nu ştim care sunt 
contururile acestui popor, nici unde se află el, adică printre cei 
care au participat la răstignire sau printre cei care, dimpotrivă, L-
au primit pe Hristos”.86 Sfântul Apostol Pavel vorbeşte atât 
despre noua filiaţie avraamică a tuturor credincioşilor, prin Hristos 
(Gal 3:15-18), cât şi despre rămăşiţa lui Israel, care va fi mântuită 
(Rom 9-11). „Într-adevăr, eclesiologia consideră Biserica drept 
noul popor, în raport cu un popor pe care Dumnezeu l-a ales şi l-a 
marcat cu tandreţea şi dragostea Sa. Dar Dumnezeu nu-şi reneagă 
                                                 
85 Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinsoy (op. cit., p. 70) îi citează pe părintele Bulgakov 
din „Les persécutions contre Israël”, Le Messager Orthodoxe, nr. 71, 1976, p. 1-
18, iar pe părintele Schmemann din „Réflexions à propos des deux articles”, 
Le Messager Orthodoxe, nr. 71, 1976, p. 19-27. 
86 Ibid. 
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promisiunile (...) Până la sfârşitul veacurilor, alegerea poporului 
iudeu este «funcţională», adică ea este instrumentul iconomiei 
divine, ea este în întregime orientată spre propria împlinire în taina 
venirii întru slavă a lui Hristos”.87

 
Împărtăşirea Noului Legământ prin Biserică 
Considerăm că este necesar să ne referim în cele ce 

urmează şi la modul în care individul poate intra în acest legământ, 
pentru a avea parte de binecuvântările lui. 

Chiar dacă poporul ales a eşuat în misiunea sa de mediator 
al intrării neamurilor în Legământ, am văzut că Mesia, 
reprezentatul naţiunii, dar şi personificarea Legământului, Şi-a 
îndeplinit rolul de mijlocitor al Legământului lui Dumnezeu cu 
toate neamurile în Biserică. Sfântul Apostol Pavel aminteşte de o 
vreme în care credincioşii erau „fără drept de cetăţenie în Israel, 
străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu 
în lume” (Ef 2:12). Acum, însă, completează Apostolul, „în 
Hristos Iisus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi 
prin sângele lui Hristos” (2:13). Expresia cheie, şi una centrală în 
gândirea teologică a Sfântului Pavel, este „în Hristos”.88 Sfântul 

                                                 
87 Ibid., p. 71. În Noul Testament mai găsim şi alte expresii care ilustrează 
relaţia Bisericii cu Noul Legământ. La un moment dat, Sfântul Apostol Pavel 
le explică unor credincioşi dintre neamuri cum au ajuns să beneficieze de 
legământul promis lui Israel, în Rom 11:17-18: „Iar dacă unele din ramuri au 
fost tăiate, şi dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor 
şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, nu te făli faţă de ramuri. 
Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine”. 
Apostolul mai vorbeşte în aceeaşi epistolă şi despre împietrirea temporară a lui 
Israel, „care va ţine până va intra numărul deplin al neamurilor. Şi atunci tot 
Israelul va fi mântuit…” (11:25-26). 
88 Expresia apare de optzeci şi trei de ori în epistolele pauline, fără a mai lua în 
calcul apariţiile în care numele Hristos este înlocuit de un pronume. Cu tot cu 
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Ioan Gură de Aur exprima aceeaşi ideea făcând o paralelă între 
relaţia dintre primii oameni – Adam şi Eva – şi relaţia lui Hristos 
cu Biserica. Despre aceasta din urmă Sfântul spune că „s-a 
plămădit din coasta lui Hristos (...) Când Hristos a fost pus pe 
cruce şi pironit şi apoi a murit, «apropiindu-se, unul dintre ostaşi a 
împuns coasta Lui şi a ieşit sânge şi apă» (Ioan 19:34). Din acel 
sânge şi apă a luat fiinţă toată Biserica (...) Şi după cum, în timp ce 
Adam dormea, a plămădit-o pe femeie, aşa, în timp ce Hristos era 
mort, a plăsmuit Biserica din coasta Lui”.89

Încorporarea deplină a individului în Hristos se realizează, 
însă, în trei mari etape, aşa cum le descrie părintele Stăniloae. Întâi 
are loc pregătirea renaşterii omului sau a sălăşluirii lui Hristos, sau 
a harului în el. Un rol important îl deţine aici Taina Sfântului 
Botez. Înainte de Botez, omul încearcă să iasă din condiţia sa 
păcătoasă, dar nu este capabil s-o facă. Din momentul Botezului, 
harul lui Hristos îl întăreşte, astfel încât el reuşeşte să rupă lanţurile 
păcatului. Pentru a ilustra acest adevăr, Sfântul Vasile cel Mare 
foloseşte o serie de metafore privitoare la Botez, afirmând că 
acesta este „răscumpărare pentru cei robiţi, iertare greşelilor, 
moarte păcatului, renaştere sufletului, haină luminoasă, pecete 
neatacată, căruţă către cer, pricinuitoare a Împărăţiei cerurilor, 
harul înfierii”.90 Se poate spune că şi înainte de Botez, sufletele 
unor oameni sunt mişcate şi pregătite de harul lui Dumnezeu, prin 
ambianţa duhovnicească a Bisericii, după care, prin Botez, Hristos 
va sălăşlui în acele suflete.91

A doua etapă a mântuirii este renaşterea omului în Hristos 
sau sălăşluirea lui Hristos în el. Acest eveniment echivalează cu 
                                                                                                                 
acestea, s-ar putea număra o sută treizeci de referinţe (James Dunn, The 
Theology of Paul the Apostle, Grand Rapids, Eerdmans, 1998, 179-180). 
89 Sfântul Ioan Gură de Aur, Cateheze maritale, p. 47. 
90 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 242. 
91 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 229. 
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intrarea omului în corpul mistic al lui Hristos sau în Biserică. 
„Duhul lui Hristos s-a introdus intim în subiectul uman cu 
lucrarea Lui, încât acesta simte pornirea spre unirea cu Hristos în 
iubire şi spre faptele de iubire ca o pornire proprie a lui, deşi ea îi 
vine din Hristos; iar ispita contrară o simte ca stârnită în faţa 
sufletului lui de un duşman nevăzut”.92 „Te înnoieşti, fără să fii 
topit; – zice Sfântul Vasile cel Mare despre experienţa Botezului – 
eşti plăsmuit din nou, fără să fii strivit; eşti vindecat, fără să suferi 
dureri”.93 Sfântul Apostol Pavel vorbeşte despre aportul Sfântului 
Duh la parcurgerea acestei trepte mântuitoare spunând că „Noi 
toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim 
un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am 
fost adăpaţi dintr-un singur Duh” (1Cor 12:13). „Este imposibil, 
spune Didim din Alexandria, ca cineva să primească harul lui 
Dumnezeu dacă nu are Duhul Sfânt în care primim toate darurile 
lui Dumnezeu”.94 Tot pentru descrierea acestei experienţe, Sfântul 
Apostol Pavel foloseşte metafora îmbrăcării creştinului cu Hristos 
(Gal 3:27). 

Dar Biserica este o comunitate euharistică, de aceea nu 
trebuie nicidecum uitat rolul covârşitor al Sfintei Euharistii. 
Sfântul Ioan Gură de Aur aplică expresia „os din oasele mele şi 
carne din carnea mea” (Gen 2:23) şi relaţiei dintre Hristos şi 
Biserică. „Şi cum suntem astfel mădulare ale lui Hristos? Suntem 
dacă am devenit ca şi El. Şi cum este «din carne», ştiţi cu toţii câţi 
vă împătrăşiţi de Sfintele Taine. Căci din ele ne plăsmuim pe dată, 
iară şi iară”.95 Din acest moment se poate vorbi de o viaţă nouă a 

                                                 
92 Ibid., p. 230. 
93 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 238. 
94 Didim din Alexandria, op. cit., p. 84. 
95 Sfântul Ioan Gură de Aur, Cateheze maritale, p. 94. Sfântul face apel la 
experienţa credincioşilor. Împărtăşirea nu este un simplu ritual, ci percepere 
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celui care se mântuieşte, caracterizată de evitarea păcatului şi de 
facerea binelui. Un rol important îl are aici şi Sfânta Împărtăşanie, 
prin care se primeşte putere de eliberare a firii de slăbiciunile ei, 
prin mortificare şi cumpătare. 

A treia treaptă din experienţa mântuirii este numită de 
părintele Stăniloae progresul omului în viaţa cea nouă în Hristos.96 
Credinciosul se curăţeşte de patimi în fiecare zi, iar prin 
dobândirea virtuţilor el ajunge să contemple lucrurile lui 
Dumnezeu, înaintând astfel în cunoaş-terea tot mai profundă a lui 
Dumnezeu. „Cunoaşterea de Dumnezeu nu are o bază pur 
teoretică, ci una practică”.97 Atitudinea creştinului du-hovnicesc 
faţă de lucrurile lumii acesteia se schimbă. Sfântul Vasile cel Mare 
ne învaţă că ele sunt folosite, dar nu pentru plăceri, ci pentru 
menţinerea existenţei fizice şi pentru consacrarea ei în slujba lui 
Dumnezeu: „dacă vrei să-ţi cruţi şi trupul, ca pe un bun necesar 
sufletului şi ca pe un bun ce ajută sufletul să trăiască pe pământ, 
atunci se cuvine să te îngrijeşti puţin de trebuinţele lui; atât numai 
cât să-l menţii şi să-l păstrezi sănătos printr-o purtare de grijă 
măsurată, ca să slujească sufletului, şi să nu-i îngădui să zburde de 
pe urma preabunului trai”.98 Sfântul Maxim Mărturisitorul ne arată 
că „Scriptura nu înlătură nimic din cele date nouă de Dumnezeu 
spre folosire, dar pedepseşte lipsa de măsură şi îndreaptă lipsa de 
judecată. De pildă nu opreşte pe om să mănânce, să facă copii, să 
aibă bunuri materiale şi să le chivernisească în mod drept. Dar îl 
opreşte de la lăcomia pântecelui, de la desfrânare şi de la celelalte 
de felul acesta. Nu-l opreşte nici să cugete la acestea (căci pentru 

                                                                                                                 
personală şi comunitară a lui lui Hristos, având astfel confirmarea, mai presus 
de raţiune şi simţuri fizice, a apartenenţei la trupul mistic al Mântuitorului. 
96 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 232. 
97 Ibid. 
98 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 342. 
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aceasta sau făcut), dar îl opreşte să cugete pătimaş”.99 „Singurul 
bun care nu se pierde este virtutea; rămâne atât celui în viaţă, cât şi 
celui căruia i s-a sfârşit viaţa”.100

Aşadar, atât neamurile, altă dată necunoscătoare de 
Dumnezeu, cât şi evreii credincioşi, pot intra în Noul Legământ 
prin Hristos, Legământul personificat. Dar această experienţă este 
posibilă numai prin intermediul lucrării mântuitoare a lui Hristos. 
Harul dumnezeiesc lucrează din exteriorul omului, îndemnându-l 
să înceapă o viaţă în Hristos şi pregătindu-l pentru aceasta prin 
Biserică. Ruperea de păcat şi pornirea pe drumul desăvârşirii sunt, 
însă, posibile numai după ce, prin Taina Botezului, omul ajunge să 
fie sălăşluit de Hristos, urmând apoi să parcurgă urcuşul în 
desăvârşire prin purificarea de patimi şi practicarea virtuţilor. 

 
Concluzii 

 
Pentru a-şi defini şi stabili relaţia cu poporul Său, 

Dumnezeu a folosit întotdeauna un concept cu care oamenii să fi 
fost familiarizaţi, care să fi aparţinut culturii lor. Acesta este 
conceptul de legământ. Pentru a ne atinge scopul prin studiul de 
faţă, acela de a contura cât mai clar semnificaţiile noţiunii de 
legământ, dar şi repercusiunile lor asupra comunităţii care le 
trăieşte, am analizat legămintele majore din revelaţia biblică 
veterotestamentară. 

Prima persoană cu care Dumnezeu a încheiat un legământ 
a fost Noe, în calitatea sa de reprezentant al omenirii, pentru că 
orice legământ are de a face, în esenţă, cu un popor, nu doar cu o 

                                                 
99 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste, IV, 66, citat de Pr. Prof. 
Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 239. 
100 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 363. 
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persoană. Acest legământ, ca toate celelalte cu excepţia celui Nou, 
a oficializat o relaţie deja existentă între Dumnezeu şi Noe, în 
virtutea căreia Dumnezeu a promis rasei umane că nu va mai 
distruge Creaţia prin potop de ape. 

Legămintele care au în vedere formarea unui popor ales, 
prin care Dumnezeu să se descopere, încep cu cel avraamic. 
Acesta cuprinde un aspect personal, unul naţional şi unul 
universal. El este încheiat prin alegerea suverană a lui Dumnezeu, 
adică prin harul Său şi este necondiţionat prin natura sa. Urmaşii 
patriarhului, însă, trebuiau să respecte anumite reglementări, date 
de Dumnezeu, pentru a beneficia de binecuvântările prevăzute la 
încheierea lui: să stăpânească ţara promisă şi să devină o naţiune 
numeroasă. 

Următorul Legământ prezentat în Scripturile Vechiului 
Testament este cel sinaitic, primul încheiat cu un popor, anume 
Israel, pe care Dumnezeu îl salvează din robia egipteană. Deşi are 
forma unui tratat suzeran-vasal şi este însoţit de promulgarea 
Legii, acesta este un legământ încheiat tot datorită harului 
dumnezeiesc. Israel este ales de Dumnezeu să-I fie popor şi 
izbăvit în mod miraculos, înainte ca să fi dat vreo dovadă de 
supunere faţă de Creatorul său. 

După ce poporul s-a stabilit definitiv în ţara pe care i-o 
dăduse Domnul, iar pacea s-a instalat pentru a vreme la graniţele 
sale în urma victoriilor militare, Dumnezeu încheie un legământ cu 
împăratul David, cel prin mâna căruia Dumnezeu dăduse aceste 
izbânzi lui Israel. Şi de această dată, tot prin harul divin, lui Israel i 
se promite o existenţă prosperă sub conducerea unei dinastii 
davidice veşnice, care va respecta Legământul cu Yahweh, ţinând 
şi poporul pe căile dreptăţii. Deşi unii dintre descendenţii 
împăratului nu s-au comportat pe măsura demnităţii ce le revenea, 
Legământul davidic n-a fost anulat, cum de altfel n-a fost anulat 
nici unul dintre legăminte. S-a născut, însă, în sufletele evreilor 
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aşteptarea unui rege davidic, care să-L readucă pe Israel în graţiile 
Dumnezeului său şi să-i ofere siguranţă naţională şi un loc aparte 
în rândul popoarelor. 

Urmaşul promis pe tronul lui David şi Sămânţa promisă lui 
Avraam indică spre Mântuitorul Iisus Hristos, Singurul în care au 
să se împlinească planul lui Dumnezeu şi aşteptările poporului 
Său. De aceea, Dumnezeu a vestit prin profetul Ieremia încheierea 
unui Nou Legământ (31:31-34), dezvoltat desigur şi în celelalte 
scrieri profetice, pe care poporul ales trebuia să-l trăiască sub 
domnia lui Mesia, Regele davidic. Cînd acesta a venit, însă, Israel 
I-a întors spatele, refuzând astfel să intre în Noul Legământ, care 
le-a ţinut speranţele naţionale vii timp de secole. Mesia, Regele şi 
Robul lui Dumnezeu, avea să fie, însă El Însuşi Legământul cel 
Nou, făcându-Se Mijlocitorul Legământului cu Dumnezeu pentru 
toţi cei care, prin credinţa în El, intră în poporul lui Dumnezeu 
pentru a-i împlini voia, fie evrei, fie neamuri. Acest norod sfânt 
este Biserica lui Dumnezeu, ecclesia Hristosului Său înviat, care s-a 
născut, creşte şi se desăvârşeşte prin Sfântul Duh. Iertarea 
păcatelor şi însuşirea interioară a Legii Domnului, lucruri 
negarantate de alte legăminte biblice, îi dau ocazia acestui nou 
popor să aibă o relaţie personală cu Dumnezeu, întreţinută printr-
o închinare autentică „în duh şi în adevăr” (Ioan 4:23). Aceste 
binecuvântări sunt posibile datorită jertfei şi învierii Mântuitorului 
Iisus şi a harului dumnezeiesc ce se revarsă prin El. Prin Taina 
Botezului, care îl naşte pe credincios la o viaţă nouă cu Hristos, 
prin Sfânta Euharistie, care întreţine viaţa sfântă a creştinului 
hrănindu-l pe acesta cu Hristos şi prin participarea continuă a 
celui înnoit la comuniunea duhovnicească cu toţi sfinţii, ca 
mădular viu al corpului eclezial, orice credincios devine părtaş al 
legământului mântuitor cu Dumnezeu. Omul devine astfel 
sămânţă a lui Avraam, prin credinţa în Hristos şi îmbrăcarea cu El, 
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care este Sămânţa din care cu toţii ne-am renăscut pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu. 

Idealul de împărăţie prosperă spre care Israelul etnic a 
tânjit vreme de mii de ani va fi împlinit la timpul desfăşurării 
plenare a Împărăţiei lui Dumnezeu. „Aşteptăm şi nădăjduim – 
spune Sfântul Chiril al Ierusalimului – că Domnul are să vină din 
ceruri pe nori. Trâmbiţe îngereşti vor răsuna atunci; vor învia întâi 
cei morţi în Hristos; cei vii care au trăit în credincioşie vor fi răpiţi 
în nori, spre a lua răsplata ostenelilor, ca să fie cinstiţi mai presus 
de om, o dată ce au şi luptat mai presus de om”.101

                                                 
101 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, Bucureşti, IBMBOR, 2003, p. 258. 


	 

