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Rezumatul Studiului 12 - Credinţa legământului 
 
A  Mântuirea numai prin credinţă. 
 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. Pentru a ne aduce sub ocrotirea 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. 

B  Preţul mântuirii. 
 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. 

C  Neprihănirea dată de credinţă. 
 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). 

 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. 

D  Beneficiile credinţei. 
 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. Siguranţa mântuirii noastre ne dă pace. 
 Psalmii 34:8. Este o încântare pentru noi să ştim că putem avea încredere în Dumnezeu. 
 Matei 11:29-30. Nimic nu va fi prea greu pentru noi, dacă avem încredere în Isus. 
 Filipeni 2:7-8. Prin credinţă putem urma exemplul lui Isus. 

 


