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Prefaţă

Creștinismul s-a născut în Orientul Mediteranean în primul 
secol. Trecând mai mult de două mii de ani, mesajul său a 

ajuns pe cele cinci continente locuite. Actualmente o treime 
din populația lumii este formată din mărturisitori ai creștinis-
mului.

Chiar dacă este religia cea mai răspândită și acceptată pe 
toată planeta, personajul ei principal, Isus Hristos și mesajele 
Sale, au fost greșit înțelese și chiar necunoscute.

Această carte are ca obiectiv a stabili în mintea multor 
creștini conceptele care au fost uitate în multe biserici și am-
voane. Conceptele fundamentale ca: persoana lui Hristos, pre-
destinația, harul, neprihănirea, sfințirea și glorificarea.

În studiul despre Ştiința Mântuirii, cititorul va avea ocazia 
de a aprofunda temele neînțelese, mărindu-și cunoștința, sta-
bilind o legătură cu serviciile devoționale care sunt embleme-
le creștinismului, între ele: Sfânta Cină și Botezul, ca parte a 
unei experiențe personale cu Hristos.

Biblia a fost exhaustiv cercetată și utilizată pentru a da gre-
utate și valoare studiului acestei științe care trebuie învățată 
și predată, deoarece va fi tema noastră în eternitate.

Un alt aspect marcant al acestei lucrări a fost o profundă 
cercetare timp de ani de zile pentru a aduna textele Spiritu-
lui Profeției care îmbogățesc temele abordate într-un timp de 
abandonare generală a adevărurilor conținute în acest mijloc 
de comunicare divină.



Hristos, 
centrul soliei

Din cartea „Înălțați-L”, de W. H. Branson, extragem următoa-
rea experiență:
“Un evanghelist și colegii săi realizau întâlniri în fiecare 

seară, în timpul săptămânii, discutând adevăruri clare, subli-
niind obligațiile cu privire la păzirea Legii lui Dumnezeu și a 
Sabatului.  Dădeau soliei un ‘sunet clar’ și avertizau poporul 
cu seriozitate.

Atenția lor a fost atrasă într-un mod special de trei bărbați 
care veneau la întâlniri cu regularitate și care întotdeauna stă-
teau împreună, aproape în față. Păreau a fi profund interesați, 
și misionarii își imaginau că ei cu siguranță vor fi printre pri-
mii care vor lua poziție în favoarea soliei. Totuși, într-o seară, 
cei trei bărbați nu au mai venit. Lucrătorii au fost preocupați, 
dar își imaginau că poate sunt bolnavi sau că ceva probleme 
i-au împiedicat să vină. Cu siguranță vor veni în seara urmă-
toare. A trecut o săptămână, și nu au mai apărut. Lucrătorii 
erau foarte triști deoarece sperau ca aceștia să accepte întrea-
ga solie.

Apoi, după o săptămână, ei s-au întors și și-au ocupat lo-
curile lor obișnuite aproape de amvon. Păreau mai interesați 
ca niciodată. Era o strălucire deosebită în ochii lor. Ceva se în-
tâmplase cu ei în timpul cât au lipsit încât a crescut dorința 
lor după adevăr. La sfârșitul reuniunii din acea seară, evan-
ghelistul s-a apropiat de ei și le-a zis: ‘Suntem bucuroși pentru 
întoarcerea voastră; v-am simțit lipsa timp de o săptămână.’
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Ce este Harul?

Harul, în teologia creștină, este favoarea nemeritată, acor-
dată liber de către Dumnezeu persoanelor care sunt mân-

tuite și sfințite prin mijloacele acestuia. Harul (din ebraică 
hen) este menționat în acest sens în scriptura ebraică. În Noul 
Testament, harul (din greacă charis) este asociat aproape ex-
clusiv cu figura lui Hristos. Prin moartea ispășitoare a lui Hris-
tos, a fost arătată bunăvoința fără margini a lui Dumnezeu. 
Harul oferă păcătosului ceea ce el nu merită (viața veșnică). 
Mila nu oferă păcătosului ceea ce el merită (moartea veșnică). 

În momentul în care omul și femeia au ales să nu asculte 
de instrucțiunile divine și să asculte de cuvintele lui Satan, au 
meritat moartea veșnică. „Fiindcă plata păcatului este moar-
tea." (Romani 6:23 p.p.) De când Isus S-a hotărât să sufere în 
locul păcătosului plata păcatului care era rezultatul călcării de 
lege, prin harul divin omul n-a primit ceea ce merita. Pe de altă 
parte, neprihănirea lui Hristos care a fost atribuită păcătosului 
pocăit și moartea Sa în locul păcătosului pe Crucea de la Calvar 
a oferit omului ceea ce el nu merita (viața veșnică). „Darul fără 
plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul 
nostru." (Romani 6:23 u.p.). „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat 
[Isus], El [Dumnezeu] L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El [Isus]." (2 Corinteni 5:21).

Harul este o favoare nemeritată

"Harul este un atribut al lui Dumnezeu manifestat față 
de ființele omenești care nu-l merită. Noi nu l-am căutat, dar 
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Credinţa

Ce este credința? „Şi credința este o încredere neclintită în 
lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lu-

crurile care nu se văd.” (Evrei 11:1).
„Cel neprihănit va trăi prin credința lui.” (Habacuc 2:4).
„Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte 

de muștar, ați zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici acolo”, și 
s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputință.” (Matei 17:20).

„Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin 
credință, fără faptele Legii.” (Romani 3:28).

„Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, 
avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” 
(Romani 5:1).

„Tot ce nu este din credință este păcat.” (Romani 14:23 u.p.  
- BTF).

„Umblăm prin credință, nu prin vedere.” (2 Corinteni 5:7).
„Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit 

prin faptele Legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am 
crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin 
credința în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni 
nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.” (Galateni 2:16).

„Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hris-
tos Isus.” (Galateni 3:26).

„Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin cre-
dință.” (Efeseni 3:17).

„’A crede, a te încrede’; credința este mijlocul prin care pă-
cătosul poate experimenta toate binecuvântările mântuirii și 
să se bucure în ele. Este o completă încredere în Isus cu privire 
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Pocăinţa

„Pocăiți-vă și întoarceți-vă de la idolii voștri; și întoar-
ceți-vă fețele de la toate urâciunile voastre.” (Ezechiel 14:6 
versiunea BTF).

„Pocăiți-vă și întoarceți-vă de la toate fărădelegile voastre; 
astfel nelegiuirea nu va fi ruina voastră.” (Ezechiel 18:30 ver-
siunea BTF).

„Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” (Matei 
3:2).

„De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să 
zică: ‚Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape’.” (Matei 
4:17).

„După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și pro-
povăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: ‚S-a împlinit vre-
mea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și 
credeți în Evanghelie’.” (Marcu 1:14, 15).

„’Pocăiți-vă’, le-a zis Petru, ‚și fiecare din voi să fie botezat 
în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; 
apoi veți primi darul Sfântului Duh’.” (Fapte 2:38).

„Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și po-
runcește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocă-
iască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după 
dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și des-
pre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin 
faptul că L-a înviat din morți…” (Fapte 17:30, 31).

„Adu-ți, dar, aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoar-
ce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua 
sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești.” (Apocalipsa 2:5).
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Ispăşirea

Definiţii: 1. A veni cu o răscumpărare:  A face reparația 
unui păcat sau unei greșeli. 2. Reconcilierea între Dumnezeu 
şi o persoană: În credința creștină, reconcilierea între Dumne-
zeu și omenire s-a realizat prin moartea lui Isus Hristos.

Sărbătoarea Trâmbiţelor

„Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește copiilor lui 
Israel și spune-le: „În luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii, să 
aveți o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbiţe, și o aduna-
re sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți 
Domnului jertfe mistuite de foc”.” (Leviticul 23:23-25).

În prima zi din luna a șaptea, prin sărbătoarea trâmbițelor, 
poporul era atenționat cu privire la apropierea zilei de Ispăși-
re. În acest fel, cu zece zile înainte de eveniment, toată aduna-
rea era invitată să facă o pregătire specială pentru aceea ce era 
considerată o mare zi a judecății.

Ziua de Ispăşire în Tip

„Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „În ziua a zecea a aces-
tei a șaptea luni, va fi ziua Ispășirii: atunci să aveți o aduna-
re sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe 
mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci 
este ziua Ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi îna-
intea Domnului Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în 
ziua aceea va fi nimicit din poporul lui.” (Leviticul 23:26-29).
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