
legământului celui nou

Matei 26:26-28
26. Pe cînd mâncau ei, Isus a luat o pâne; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o, şi a dat-
o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”
27. Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicînd: „Beţi
toţi din el;
28. căci acesta este sângele Meu, sîngele legământului celui nou, care se varsă pentru 
mulţi, spre iertarea păcatelor.

Marcu 14.22-24
22. Pe când mâncau, Isus a luat o pâne; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o, şi le-a 
dat, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.“
23. Apoi a luat un pahar, şi, dupăce a mulţămit lui Dumnezeu, li l-a dat, şi au băut toţi
din el.
24. Şi le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se 
varsă pentru mulţi.

Faptele apostolilor 3:25
25. Voi sânteţi fiii proorocilor şi ai legământului, pe care l-a făcut Dumnezeu cu 
părinţii noştri, când a zis lui Avraam: „Toate neamurile pământului vor fi 
binecuvântate în sămânţa ta.”

Efeseni 2:11-16
11. De aceea voi, cari altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de 
către aceia cari se cheamă tăiaţi împrejur, şi cari sânt tăiaţi împrejur în trup de mâna 
omului:
12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în 
Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin
sângele lui Hristos.
14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc 
care-i despărţea,
15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei,
ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcând astfel pace;
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a 
nimicit vrăjmăşia.
7. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace 
celor ce erau aproape.
18. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.
19. Aşa dar, voi nu mai sânteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sânteţi împreună 
cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Isus Hristos.



Efeseni 2:22
22. Şi prin El şi voi sânteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin 
Duhul.

Evrei 7:21-22
21. căci, pe când Leviţii se făceau preoţi fără jurământ, Isus S-a făcut preot prin 
jurământul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat, şi nu Se va căi: „Tu eşti preot în veac, 
după rânduiala lui Melhisedec”, -
22. prin chiar faptul acesta, El s-a făcut chezăşul unui legământ mai bun.
Evrei 8:6
6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui 
mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.

Evrei 8:13
13. Prin faptul că zice: „Un nou legământ“, a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce 
este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de peire.

Evrei 12:24
24. de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte 
mai bine decât sângele lui Abel.


