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„Şi că nimeni nu este socotit 
neprihănit înaintea lui 

Dumnezeu prin Lege este 
învederat, căci «Cel 

neprihănit prin credinţă va 
trăi.»” 

(Galateni 3:11) 



Mântuirea numai prin credinţă. 

Preţul mântuirii. 

Neprihănirea dată de credinţă. 

Beneficiile credinţei. 

Ce loc ocupă credinţa în Legământul veşnic? 
Legământul etern este un angajament al lui Dumnezeu de a ne oferi mântuirea, 
restabilind astfel relaţia cu El pe care am pierdut-o în Eden. 
Pentru a ne îndeplini partea din legământ, trebuie să fim corecţi, adică să respectăm cu 
stricteţe tot ceea ce ne cere Dumnezeu.  

Aici intervine dreptatea acordată de credinţă, 
întrucât prin noi înşine nu putem deveni niciodată 
drepţi. 



„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) 

Cu sacrificiul său, El a sigilat Pactul cu fiecare fiinţă 
umană. Pentru a ne aduce sub obcrotirea mantiei 
Legământului veşnic există o singură condiţie: crede. 

Doar acceptând prin credinţă că Isus a suferit moartea 
veşnică pe cruce în locul meu, voi fi mântuit.  

Crucea este centrul Legământului veşnic. Fără cruce nu există 
legământ. Fără cruce nu există speranţă. Fără cruce nu există 
mântuire. 

Isus a riscat totul acceptând să sufere pedeapsa pe care păcătosul o 
merită. Iubirea lui este mai puternică decât moartea. El a acceptat 
despărţirea veşnică de Tatăl din dragoste pentru mine.  



„Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu 
ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă 

este în Fiul Său.” (1 Ioan 5:11) 

Mântuirea este gratuită (Isaia 55:1; Romani 
6:23). Cu toate acestea, a avut un preţ: viaţa 
Fiului lui Dumnezeu.  

Isus ne-a salvat din sclavia păcatului şi a morţii, 
vărsându-şi de bună voie „sângele scump” pe Calvar (1 
Petru 1:18-19). 
Isus este singurul care are viaţă în sine (Ioan 1:4; 5:26). 
Viaţa tuturor celorlalte fiinţe depinde de Dumnezeu, nu 
este a noastră. Prin urmare, niciun înger sau vreo altă 
fiinţă creată nu ar putea suferi moartea veşnică în locul 
nostru.  



„Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca 
neprihănire.” (Geneza 15:6) 

Acest text este folosit de două 
ori de Pavel şi o dată de Iacov ca 
exemplu pentru mântuirea prin 
credinţă (Romani 4:3; Galateni 
3:6; Iacov 2:23).  

Avraam a crezut imposibilul. El a avut încredere 
deplină în promisiunea lui Dumnezeu că va avea 
un copil, chiar dacă acest lucru era imposibil din 
punct de vedere fizic (Evrei 11:11-12). 
Prin acest act de credinţă, Dumnezeu l-a 
considerat neprihănit. Cu toate acestea, a greşit 
luând-o pe Agar şi a continuat cu prostul obicei de 
a minţi despre relaţia lui cu Sara (Gen. 16:4; 20:5).  

Cum este posibil ca 
Dumnezeu să-l 

considere neprihănit 
atunci când, de fapt, 

nu era? 



„pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte 
pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el îi este 

socotită ca neprihănire.” (Romani 4:5) 
Îndreptăţirea, adică a fi considerat 
drept, este un act de credinţă din 
partea credinciosului şi un act de 
har din partea lui Dumnezeu.  

Credinciosul nu poate prezenta nicio lucrare de dreptate care să-l acrediteze 
drept neprihănit înaintea lui Dumnezeu (Tit 3:5). Dumnezeu îi „socoteşte” 
credinţa drept neprihănire. Ce înseamnă asta? 
„A socoti” implică creditarea, imputarea. Suntem creditaţi drept neprihăniţi, 
chiar dacă nu suntem (şi ni se dă intrarea în Rai). 
Neprihănirea care ne este creditată sau imputată este neprihănirea lui Hristos. 
Fructul acestei justificări este sfinţirea (dragostea, ascultarea, dezvoltarea 
caracterului ...). Dar, oricât de sfânt aş fi, sunt deja neprihănit înaintea lui 
Dumnezeu prin credinţă.  



„În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, 
toate în El sunt „Da”; de aceea şi „Amin” pe care-l spunem 
noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 1:20) 

Întregul legământ se bazează pe promisiunile sigure ale lui Dumnezeu. Când prin credinţă ne 
agăţăm de ele şi le revendicăm, aceste promisiuni ne pot îmbunătăţi viaţa de acum.  

Romani 5:1 Psalm 34:8 Matei 11:29-30 Filipeni 2:7-8 

Siguranţa mântuirii 
noastre ne dă pace. 

Este o încântare pentru 
noi să ştim că putem avea 
încredere în Dumnezeu. 

Nimic nu va fi prea 
greu pentru noi, dacă 
avem încredere în Isus.  

Prin credinţă 
putem urma 
exemplul lui Isus. 



„Neprihănirea este ascultarea legii. Legea cere dreptate 
şi, în faţa legii, păcătosul trebuie să fie drept. Dar este 
incapabil de a fi. Singura modalitate prin care puteţi 
obţine neprihănirea este prin credinţă. Prin credinţă, el 
poate prezenta lui Dumnezeu meritele lui Hristos, iar 
Domnul pune ascultarea Fiului său pe seama păcătosului. 
Neprihănirea lui Hristos este acceptată în locul eşecului 
omului şi Dumnezeu  o primeşte, iartă şi îndreptăţeşte 
sufletul credincios şi pocăit, îl tratează drept şi îl iubeşte 
aşa cum îşi iubeşte Fiul. În acest fel, credinţa este 
imputată dreptăţii şi sufletul iertat avansează din har în 
har, de la lumină la o lumină mai mare. ” 

E. G. W. (Harul minunat al lui Dumnezeu, 14 septembrie) 
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