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CE SE ÎNTÂMPLĂ CU OMUL  

ATUNCI CÂND ESTE  

SALVAT? 
 

 

 Este lecţia a Doua din Seria de Studiu Pentru Noii-

Convertiţi.  Prima parte a acestei lecţii va fi studierea Celor 

Douăsprezece Lucruri Importante Care au Loc Atunci 

Când Omul Primeşte Salvarea. Cea de-a doua parte - va fi 

începutul studiului, format din trei părţi, A Celor Nouă 

Doctrine de Bază Atribuite Salvării. 

 

 Când omul crede în Domnul Isus Cristos, au loc o 

mulţime de lucruri extraordinare când este stabilită relaţia 

dintre el şi Dumnezeu. Desigur, credinciosul nou nu 

cunoaşte aceste lucruri până când va începe să studieze 

Biblia şi să crească în Cuvântul lui Dumnezeu.  

 Pentru a ilustra aceasta, imaginaţi-vă un automobil.  

Șoferul mediu cunoaște puţin sau foarte puţin din ceea ce 

se petrece în interiorul motorului şi a cutiei de viteze, 

pentru ca maşina să poată porni. Şoferul cunoaşte că, poate 

să pornească maşina prin cheia de contact şi apăsând 

piciorul pe acceleraţie, însă nici nu-şi imaginează acele 

funcţii mecanice care au loc şi ajută ca automobilul să 

poată mişca.  

 Pentru un creştin mediu sunt aceleaşi experiențe, 

când este vorba de salvarea sa. Pentru un şofer auto nu este 

important să cunoască toate procesele care au loc în 

automobil, pentru a putea merge cu maşina, la fel este 
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pentru omul credincios, nu este important să cunoască tot 

ce are loc în viaţa lui, pentru a fi salvat: pentru a fi salvat 

este necesară doar credinţa. Chiar dacă omul nici nu-şi dă 

seama de ceea ce s-a petrecut în viaţa lui în clipa salvării 

sau nu-şi dă seama de binecuvântările care însoţesc 

salvarea, totuşi acesta primește aceste binecuvântări.  

 Deoarece nu este atât de important ca toţi şoferii 

auto să cunoască mecanica pentru a deveni șoferi mai buni, 

este important pentru credincioşi să studieze Biblia pentru 

a se îndulci în salvarea lor şi a deveni creștini mai buni. 

Noi am primit salvarea, chiar dacă dușmanul nostru, 

diavolul, nu a vrut acest lucru. Acum, acest duşman 

foloseşte o altă strategie pentru a ne dărâma ca şi creştini. 

Satan doreşte ca noi să ignorăm statutul şi puterea noastră 

în  Cristos. Altfel zis, dacă Diavolul nu poate opri 

automobilul credinciosului, viaţa lui, atunci poate să-i 

schimbe direcţia aruncându-l în șanț. Trebuie să învățăm 

totul cu privire la relaţia noastră cu Domnul, pentru a ne 

îndrepta privirile spre Domnul Isus Cristos şi să fim 

conduşi pe o cărare dreaptă. Ar trebui să fie dorinţa noastră 

să fim pregătiți să fim folosiți de El să învăţăm pe alţii şi 

cei pierduţi să fie salvați.  

 Pentru a începe, vom cerceta cele douăsprezece 

lucruri importante care au loc în omul credincios, când 

acesta este salvat. Eu cred că voi le veţi percepe ca fiind 

mai simple, iar dacă vom cerceta Scriptura toate aceste 

lucruri vor fi clare.  

 La sfârşitul acestui studiu, studierea celor 

douăsprezece  lucruri, vom studia alte nouă doctrine 
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importante, care explică relaţia credinciosului cu 

Dumnezeu. 
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DOUĂSPREZECE LUCRURI 

IMPORTANTE CARE AU LOC LA 

SALVAREA OMULUI 
 

 

I. Păcatele Lui Sunt Iertate 
 

„Care ne-a eliberat din puterea întunericului şi ne-a 

strămutat în împărăţia Fiului său iubit, În care avem 

răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor,” 

Coloseni 1:13-14 

 

 Acest verset ar fi o mângâiere pentru credincioşi, în 

special, ar fi o mângâiere  pentru cei care au trăit asemenea 

diavolului în timpul vieţii lor păcătoase. Dar prin harul lui 

Dumnezeu toate păcatele lor au fost iertate şi niciodată nu 

vor fi amintite de El. Recunoaşterea faptului că am fost 

răscumpăraţi prin sângele Lui, este un motiv de bucurie; 

niciodată nu încetaţi să aduceţi jertfe de mulţumire pentru 

lucrarea minunată înfăptuită la Golgota, prin jertfa 

scumpului Fiu a lui Dumnezeu pentru păcatele noastre.  

 

II. NU Mai Trebuie Să Moară În Păcatele Lui 
 

 Fiecare om trebuie să moară o singură moarte, din 

cele două. El va muri împăcat cu Dumnezeu aşteptând cu 

nerăbdare patria cerească împreună cu odihna veşnică de 

la păcat şi lucruri lumeşti, sau va muri în păcat. Din 
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nefericire, o mare parte din oameni mor astăzi în păcatele 

lor, pentru că mulţi dintre ei sunt nesalvați.  

 
„De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci 

dacă nu credeţi că eu sunt el, veţi muri în păcatele 

voastre.” 

Ioan 8:24 

 

 Toţi cei care nu au fost salvați mor în păcatele lor 

şi vor fi înfăţişaţi în faţa Tronului Alb de Judecată. Fără ca 

sângele Domnului Isus să ia păcatul lor, nu vor primi milă 

şi nimeni nu va pleda cauza lor. Cei care au murit în 

păcatele lor vor fi aruncaţi în Lacul de Foc, unde vor fi 

pedepsiți pentru întotdeauna. Teroarea din Osfenţima, 

lagăr de concentrare pentru comandanţii germani, Marşul 

Morţii lui Batan din Filipine şi persecuţiile a milioane de 

creştini din Europa, în timpul Bisericii Romano-Catolice 

din Evul Mediu, vor fi un nimic pe lângă chinurile şi 

pedeapsa veşnică din Iad. 

 

„Înfricoşător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului cel 

viu.” 

Evrei 10:31 

 

„Astfel va fi la sfârşitul lumii; îngerii vor ieşi şi vor reteza 

pe cei stricaţi din mijlocul drepţilor, Şi îi vor arunca în 

cuptorul de foc; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” 

Matei 13:49-50 
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 Iadul este un loc de suferință inimaginabile. Una 

dintre cele mai drastice pedepse a celor condamnaţi în Iad 

va fi cunoaşterea că ar fi putut scăpa din acest loc. 

Refuzând pe Domnul Isus Cristos, cel necredincios va muri 

fără Salvator în Iad, iar amintirile trecutului vor fi prezente 

în conştiinţa lor: ei îşi vor aminti felul în care îşi băteau joc 

de Salvator, atunci când au refuzat evanghelia harului Lui 

Dumnezeu, de asemenea, îşi vor aminti de cei dragi şi 

prietenii lor care au primit darul salvării lui Dumnezeu. La 

Judecata Tronului Alb cel necredincios va fi judecat prin 

propria mustrare a conştiinţei, asemenea tâlharului de pe 

cruce. El a recunoscut fapta şi sentinţa pentru crimă, 

afirmând astfel: 

 

„Dar celălalt, răspunzând, l-a mustrat, zicând: Nu te temi 

tu de Dumnezeu, pentru că eşti sub aceeaşi condamnare? 

Şi noi, într-adevăr, pe drept; fiindcă primim răsplata 

cuvenită faptelor noastre; dar acest om nu a făcut nimic 

incorect.” 

Luca 23:40-41 

 

„Iar condamnarea este aceasta, că lumina a venit în lume 

şi oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, 

pentru că faptele lor erau rele.” 

Ioan 3:19 

 

 Bucură-te dragă frate ştiind că, NU MAI EXISTĂ 

CONDAMNARE pentru cei care au fost spălaţi prin 

sângele Mielului! Mai mult, cel credincios nu se mai teme 

de moarte, deoarece când vom muri, vom muri în Cristos. 
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Inimile noastre ar trebui să fie pline de bucuria venirii 

imediate a lui Isus; când toţi cei care sunt în Cristos, vor fi 

răpiţi la Cer, unde vom fi cu El întotdeauna în glorie.  

 

„Fiindcă însuşi Domnul va coborî din cer cu un strigăt, cu 

vocea arhanghelului şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, şi morţii 

în Cristos se vor scula primii;” 

1 Tesaloniceni 4:16 

 

 Acest verset se referă la răpirea trupului lui Cristos, 

când Domnul Isus se va reîntoarce ca să ne ia, pentru a fi 

împreună cu El întotdeauna în Cer.  

 

III. Trece De La Moarte Spre Viaţă și Din 

Întuneric La Lumină 
 

„Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim 

pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său, rămâne în moarte.” 

1 Ioan 3:14 

 

„Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul lui 

Dumnezeu este viaţa eternă prin Isus Cristos Domnul 

nostru.” 

Romani 6:23 

 

 Pentru omul necredincios viaţa nu mai oferă nimic, 

numai plăceri temporare lumeşti pline de o slavă lumească 

deșartă. După moarte acesta va pierde totul, chiar şi ceea 

ce iubea cel mai mult: familia, prieteni, averea şi bogăţia. 

Mai rău este că acesta îşi va pierde sufletul lui Satan pentru 
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veșnicie, pentru care va fi pedepsit în Iad întotdeauna. 

După aceea, va fi înviat pentru a se înfăţişa înaintea 

Tronului Alb de Judecată. Ca apoi, să fie aruncat în Lacul 

de Foc, eveniment numit „cea de-a doua moarte” 

(Revelaţia 21:8). Prin harul lui Dumnezeu cei credincioşi 

nu mai sunt supuşi la moartea a doua, deoarece avem viaţa 

eternă: am trecut de la moarte la viaţă. În Scripturi această 

viaţă este lumina.  

 

„În el era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.” 

Ioan 1:4 

 

 Deci, trecând de la moarte la viaţă, cel credincios a 

trecut de la întuneric la lumină, deoarece Isus este Lumina. 

 

„Atunci Isus le-a vorbit din nou, spunând: Eu sunt lumina 

lumii; cel ce mă urmează nicidecum nu va umbla în 

întuneric, ci va avea lumina vieţii.” 

Ioan 8:12 

 

„Dar voi sunteţi generaţie aleasă, preoţie împărătească, 

naţiune sfântă, popor special, ca să arătaţi laudele celui ce 

v-a chemat din întuneric în lumina lui minunată;” 

1 Petru 2:9 

 

După cum Isus Cristos este Lumina, Satan este întunericul: 

„Dar dacă evanghelia noastră este ascunsă, este ascunsă 

celor pierduţi, În care dumnezeul acestei lumi a orbit 

minţile celor ce nu cred, încât lumina glorioasei evanghelii 
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a lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu, să nu 

strălucească peste ei.”        2 Corinteni 4:3-4 

 Cei pierduţi sunt în întuneric, deoarece „dumnezeul 

acestei lumi” (Satan) le-a orbit minţile pentru ca să nu vadă 

(2 Corinteni 4:4). Când aceștia primesc salvarea, Duhul 

Sfânt iluminează minţile lor întunecate prin Cuvânt. 

 

„Cuvântul tău este o lampă pentru picioarele mele şi o 

lumină pentru cărarea mea.” 

Psalmul 119:105 

 

„Intrarea cuvintelor tale dă lumină; ea dă înţelegere celui 

simplu.” 

Psalmul 119: 130 

 

„Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite 

Tatăl în numele meu, el vă va învăţa toate şi vă va aduce 

aminte toate câte v-am spus.” 

Ioan 14:26 

 

 Mulţi ani în urmă Charles Wesley a scris versurile 

unei cântări nemuritoare: Ridică-te Suflete, Ridică-te. O 

strofă din această cântare sună astfel: 

 

„Mult Timp sufletul meu a fost închis, 

Cătuşele păcatului, pierdut prin întuneric: 

Privirea Ta, asemenea luminii, a depărtat întunericul, 

Eu m-am trezit, ardea lumina în bezna întunericului; 

Cătuşele au căzut de pe mâni, iar inima a respirat 

libertatea, 
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Eu m-am deşteptat, am ieşit şi te-am urmat!” 

 

Mulţumim lui Dumnezeu pentru LUMINA care 

ne-a eliberat şi ne-a scos din întuneric și moarţe! 

 

 

IV. Numele Lui Este Scris În Cer 
 

 Biblia învaţă că în Ceruri sunt CĂRȚI. Liberalul 

poate zice: „Dumnezeu cunoaşte totul, El nu are nevoie de 

înscrisul cărţilor”.  

 Noi vom răspunde: „Însă Biblia spune CĂRŢI”. 

 „Da, spune această, însă nu presupune un sens 

literar, ci este o semnificaţie metaforică”, poate să 

răspundă liberalul.  

 „Atunci, s-ar putea ca El să fi scris numele tău doar 

într-un sens metaforic”, putem replica lui. 

 Credeţi în ce doriţi, fraţilor, însă eu sunt încrezător 

că numele meu este scris în Cartea Vieţii, nimeni nu poate 

şterge acest nume din această carte.  

 

Biblia afirmă:  

„Bucuraţi-vă pentru că numele voastre sunt scrise în cer.” 

Luca 10:20 

 

„De aceea, fraţii mei preaiubiţi şi mult doriţi, a mea 

bucurie şi coroană...  

“ale căror nume sunt în cartea vieţii.” 

Filipeni 4:1-3 
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„Şi cel ce nu a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat 

în lacul de foc.”            Revelaţia 20:15 

 Adevăraţii credincioşi nu trebuie să se îngrijoreze că vor 

fi pedepsiţi în Lacul de Foc, pentru că numele lor este 

scris în Cartea Vieţii. 

 

V. Este Dată Viaţa Veşnică 
 

 Biblia spune că nu avem nevoie să aşteptăm pentru 

moartea  pentru a cunoaşte dacă vom merge în Cer. Viaţa 

veșnică începe din clipa în care ne sunt iertate păcatele. În 

acelaşi timp numele noastre sunt scrise în Cartea Vieţii. 

Toţi credincioşii au viaţa veşnică acum. A început cu 

naşterea din nou în Cristos şi nu se va sfârşi niciodată. 

Deoarece salvarea credinciosului este în siguranţă sau 

garantată în Cristos, putem folosi termenul „siguranţa 

veșnică”.  

 

„Şi eu le dau viaţă eternă; şi nicidecum nu vor pieri 

niciodată şi nimeni nu le va smulge din mâna mea.” 

Ioan 10:28 

 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 

singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară, 

ci să aibă viaţă veşnică.” 

Ioan 3:16 

 

„Adevărat, adevărat vă spun: Cine aude cuvântul meu şi 

crede în cel ce m-a trimis, are viaţă veşnică şi nu vine în 

condamnare, ci a trecut din moarte la viaţă.” 



13 

 

Ioan 5:24 

 

„Cine crede în Fiul, are viaţă veşnică; dar cine nu crede 

în Fiul, nu va vedea viaţa, ci furia lui Dumnezeu rămâne 

peste el.” 

Ioan 3:36 

 

„Şi aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viaţă 

eternă şi această viaţă este în Fiul său. Cel ce are pe Fiul 

are viaţa, cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa. 

V-am scris acestea, vouă, care credeţi în numele Fiului lui 

Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă eternă și să crediți în 

numele Fiului lui Dumnezeu.” 

1 Ioan 5:11-13 

 

VI. El Primește O Moştenire 
 

Noi credincioşii suntem copiii lui Dumnezeu: 

 

„Şi dacă suntem copii, atunci şi moştenitori; moştenitori 

ai lui Dumnezeu şi comoştenitori cu Cristos; dacă într-

adevăr suferim împreună cu el, ca să şi fim glorificaţi 

împreună;” 

Romani 8:17 

 

 Ce minunat este să fii „moştenitori ai lui Dumnezeu 

şi comoştenitori cu Cristos.” Deoarece am fost născuţi în 

familia lui Dumnezeu prin credinţa, noi primim iertarea 

păcatelor şi o moştenire de asemenea.  
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„Să le deschizi ochii, să îi întorci de la întuneric la lumină 

şi din puterea lui Satan la Dumnezeu, ca să primească 

iertare de păcate şi moştenire printre cei sfinţiţi prin 

credinţa care este în mine.” 

Fapte 26:18 

 

 Moştenirea noastră vine de la Dumnezeu, pentru 

fiecare creştin în parte, nu este la fel cu moştenirea lui 

Israel pe care Vechiul Testament o definește: Ţara Canaan.  

 

 „Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, 

servitorii tăi, cărora le-ai jurat prin tine însuţi şi le-ai spus: 

Voi înmulţi sămânţa ca stelele cerului şi toată această ţară 

despre care am vorbit o voi da seminţei voastre şi o vor 

moşteni pentru totdeauna.” 

Exod 32:13 

 

 Moştenirea credinciosului este „în Cristos” şi „în 

lumină”. 

 

„În care am şi obţinut o moştenire...” 

Efeseni 1:11 

 

„Aducând mulțumiri Tatălui, care ne-a făcut demni de a fi 

părtași moștenirii sfinților în lumină.” 

Coloseni 1:12 

 

 Suntem făcuți potrivit pentru ea prin Dumnezeu 

Tatăl. Arvuna (garantul că vom primi aceea ce vom primi) 
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este darul Duhului Sfânt. În clipa salvării noastre El ne 

sigilează pentru ziua ispăşirii. 

 

„Care este arvuna moştenirii noastre, până la 

răscumpărarea posesiunii cumpărate, spre lauda gloriei 

sale.”        Efeseni 1:14 

 

 Această moştenire este descrisă pe scurt însă în 

culori deosebite, de apostolul Petru. 

 

„Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus 

Cristos, care conform milei sale abundente ne-a născut din 

nou pentru o speranţă vie prin învierea lui Isus Cristos 

dintre morţi. Pentru o moştenire nemuritoare şi neîntinată 

şi care nu se ofileşte, rezervată în cer pentru voi. Care 

sunteţi păziţi prin puterea lui Dumnezeu prin credinţă 

pentru salvarea pregătită să fie revelată în timpul de pe 

urmă.” 

1 Petru 1:3-5 

 

 Este nemuritoare (nu este supusă putrezirii). 

 

 Este neîntinată (nu este pătrunsă de păcat). 

 

  Nu se ofilește (nu este supusă schimbării sau 

timpului). 

 

 Este rezervată în ceruri pentru noi (nu poate fi 

pierdută). 
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Partea asta din moștenirea noastră (incluzând noua 

noastră natură, noul trup şi noua noastră casă în Cer) este 

păstrată până când o vom primi în ziua de apoi. 

 

„În casa Tatălui meu sunt multe locaşuri mari; dacă nu ar 

fi aşa, v-aş fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi dacă 

mă duc şi vă pregătesc un loc, voi veni din nou şi vă voi 

primi la mine însumi; ca unde sunt eu, să fiţi şi voi.” 

Ioan 14:2-3 

 

Locaşul aceasta ne aparţine prin moştenire, 

deoarece suntem copiii Lui. Ce lucruri minunate aşteaptă 

copiii pentru care Dumnezeu Tatăl a pregătit tot ce este 

necesar pentru întoarcerea lor acasă! 

 

Dar așa cum este scris: 

 

„Ochiul nu a văzut nici urechea nu a auzit, şi nici la inima 

omului nu au urcat cele pregătite de Dumnezeu pentru cei 

ce îl iubesc.  Dar Dumnezeu ni le-a revelat prin Duhul său; 

fiindcă Duhul cercetează toate, chiar adâncimile lui 

Dumnezeu.” 

1 Corinteni 2:9-10 

 

Citim în Ioan 14:2 că Domnul nostru a spus “mă duc să vă 

pregătesc un loc” şi din nou în versetul trei „mă duc şi vă 

pregătesc un loc.” Apoi în 1 Corinteni 2:9 Pavel vorbeşte 

despre „cele pregătite de Dumnezeu pentru cei ce îl 

iubesc.” Dumnezeu care nu a ţinut pe Fiul Său pentru Sine; 

Care are totă puterea şi resursele pentru a creea un întreg 
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univers doar vorbind-ul în existenţă, El a pregătit un loc 

pentru cei ce îl iubesc. Cum spune apostolul Ioan, “Noi îl 

iubim pentru că întâi El ne-a iubit.” (I Ioan 4:19). Ce 

dragoste mare are Dumnezeu pentru Biserica Sa şi ce 

iubire mare este înăuntrul inimii fiecărui copil al lui 

Dumnezeu. Acum să fim atenţi ca să fim pregătiţi să ne 

întâlnim cu El (I Tesaloniceni 4:13). 

 

VII. El Are Parte de o Speranță 

Binecuvântată 
 

„Aşteptând acea binecuvântată speranţă şi glorioasa 

arătare a marelui Dumnezeu şi a Salvatorului nostru Isus 

Cristos.” 

Titus 2:13 

 

În mijlocul celor mai dificile zile şi ale celor mai 

secetoase deşerturi, în adâncul depresiilor şi a 

descurajărilor cumplite - chiar prin întristare şi necaz - 

adevăratul creştin are SPERANȚĂ. Nu este doar o dorinţă, 

ci este o aşteptare binecuvântată, îndurarea şi providenţa 

lucrării lui Dumnezeu, lucrarea în viaţa fiecărui credincios. 

 

În epistola către Evrei putem găsi cuvinte mângâietoare: 

 

„Comportarea voastră să fie fără lăcomie; fiţi mulţumiţi 

cu cele pe care le aveţi, fiindcă el a spus: Niciodată nu te 

voi lăsa, niciodată nu te voi părăsi; Încât să spunem 

cutezător: Domnul este ajutorul meu şi nu mă voi teme de 

ce îmi va face omul.”      Evrei 13:5-6 
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Această speranță nu este rezultatul cugetărilor 

omeneşti, ci este fundamentată pe însuşi Domnul Isus 

Cristos. ŞTIM că, uitând tot greul vieţii, într-o zi totul va 

deveni perfect datorită Celui care ne-a iubit şi a murit 

pentru noi. Noi vom înţelege acest lucru, pas cu pas.  

 

Cât de mult îmi place vechea cântare, Bunătatea lui 

Dumnezeu: 

 

Dumnezeu nu a promis că cerul va fi veşnic senin, 

Cărările noastră pline de flori, toată viaţa; 

Nu a promis soare, fără ploi, 

Şi bucurii fără încercări întunecate, 

Şi pace fără durere. 

 

Dumnezeu nu a promis că  vom şti 

De greutăţi şi ispite, de nenorociri şi necaz; 

El n-a zis că nu ne va da poveri, 

Şi că sarcinile vor dispărea. 

 

Dumnezeu nu a promis cărări netede şi comode, 

Pe care să nu te poţi împiedica fiind pe drum, 

Pentru a şti; 

Fără munţi, ce sunt înalţi când urci, 

Şi râuri ce sunt adânci. 

 

Însă, Dumnezeu a promis să dea puterea pentru zi, 

Lumina în drum şi odihnă în câmp, 

Să dea har în ziua noastră cea grea, 

Să dea ajutor, dragoste şi binecuvântare, 
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Ce nu se vor opri să vină. 

Annie Johnson Flint  

 

Iubiţii Domnului, într-o bună zi Domnul nostru şi 

Salvatorul nostru se va întoarce pentru a lua cu El acasă, 

pe iubiţii Lui, și atunci va fi pace şi linişte pe veci. 

 

 

VIII. Furia Lui Dumnezeu Este Îndepărtată 
 

„Cine crede în Fiul, are viaţă veşnică; dar cine nu crede 

în Fiul, nu va vedea viaţa, ci furia lui Dumnezeu rămâne 

peste el.” 

Ioan 3:36 

 

În clipa în care am crezut, furia lui Dumnezeu a fost 

îndepărtată de la noi. Este asemenea vulcanului de pe 

muntele Sfânta Elena, din statul Washington, în anul 1980. 

Acest vulcan a izbucnit asemenea unui râu de foc 

înfierbântat cu lava, care distrugea totul în cale. Vă puteţi 

imagina pe cineva care intrând în această lavă să zică: 

„Opreşte-te”, şi, în dată, lava se opreşte şi se stinge; chiar 

acoperindu-se cu rouă? Evident că este o prostie să spui aşa 

ceva, deoarece nu este în limita posibilităților omului. 

Totuşi, această este posibil lui Dumnezeu, Cel care a creat 

acest vulcan. Evident că, Creatorul este mai puternic decât 

creaţia Sa. Vă puteţi imagina Iadul, cât de puternică va fi 

furia lui Dumnezeu prezentă în acest loc? Doar gândiţi-vă, 

toţi acei care sunteţi condamnați să simţiţi această furie a 

lui Dumnezeu în Lacul de Foc, care a fost pregătit pentru 
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Diavolul şi îngerii lui. Însă, într-o zi Salvatorul ne-a găsit, 

ne-a invitat, „veniţi la Mine” şi a luat asupra Sa păcatul 

nostru, în clipa în care am crezut în sângele lui Cristos - nu 

este oare minunat? 

 

 

IX. Are Pace Cu Dumnezeu 
 

„De aceea, fiind declaraţi drepţi prin credinţă, avem pace 

cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos;” 

Romani 5:1 

 

Deoarece avem „pace cu Dumnezeu”, nu ne este 

frică de nimic şi nu trebuie să fim îngrijoraţi că vom putea 

ajunge în Iad, ci trebuie să începem să ne bucurăm de viaţa 

cu Dumnezeu. Următoarea istorioară ne descrie pacea 

adevărată: 

 

Odată, între pictori a fost lansat un concurs pentru 

cea mai bună lucrare care ar fi arătat pacea reală. La finalul 

concursului, câştigătorului era asumat un premiu. În 

general, tablourile pictorilor cuprindeau imagini ca, lacuri 

cele mai neliniştite, munţi înalţi şi frumoşi, s.a; însă, 

premiul a fost acordat unui tablou pe care a fost desinată o 

stâncă, împănându-se adânc în apele mării. Marea era 

cuprinsă de furtună, valurile mari se prăbuşeau de poalele 

stâncii. Juriul a fost nedumerit, deoarece cum ar fi putut 

numi o astfel de lucrare pe tema „Pacea”. Pictorul, care a 

desenat acest tablou, a fost rugat să explice această. Pe 

cealaltă parte a stâncii atârna o creangă firavă, iar pe 
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această crenguţă a fost modelat un cuib mic de păsări, care 

atârna asupra apelor mării agitate. În acest cuib, liniştit se 

odihnea pasărea mamă şi puişorii ei. „Pacea”, a zis 

pictorul, „nu este lipsa de tumult, ci mai degrabă, pacea o 

poţi găsi doar în mijlocul tumultului.” 

 

 

X. Este Pregătit De Dumnezeu Pentru Slujire 
 

Dumnezeu pregăteşte credincioşii în lucrare pentru El, prin 

faptul că îi face ca: 

 

A. Ambasadori pentru Cristos. 

 

„De aceea suntem ambasadori pentru Cristos; ca şi cum 

Dumnezeu v-ar implora prin noi, vă rugăm în numele lui 

Cristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu.”  

2 Corinteni 5:20 

 

 Un ambasador este reprezentantul delegat care 

aduce o veste pentru popor, fiecare copil al lui Dumnezeu, 

fie că este unul credincios sau nu, este un ambasador al lui 

Cristos. Ca ambasadorii Lui, avem nevoie să ducem vestea 

evangheliei la toată lumea.  

 

B. Beneficiari ai unor daruri spirituale. 

 

Darurile spirituale de la Dumnezeu ne pregătesc 

pentru slujire prin puterea Duhului Sfânt. (Vom studia 

aceaste într-o lecție mai târziu)  
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XI. Preoţi Spirituali 
 

Fiecare creştin devine un preot al lui Dumnezeu. 

 

„Şi ne-a făcut împăraţi şi preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl 

său, a lui fie gloria şi domnia pentru totdeauna şi 

întotdeauna. Amin.” 

Revelația 1:6 

 

„Şi voi, ca pietre vii, sunteţi zidiţi o casă spirituală, o 

preoţie sfântă pentru a oferi sacrificii spirituale, 

acceptabile lui Dumnezeu, prin Isus Cristos.” 

1 Petru 2:5 

 

 Fiecare credincios poate veni la Dumnezeu singur 

ca “preoți pentru Dumnezeu”, fără nici un ritual religios 

sau însoţit de un preot fizic. Ca preoţi spirituali, suntem 

obligaţi să aducem jertfe spirituale Domnului nostru. Patru 

din aceste jertfe sunt enumerate în epistola către Evrei 

capitolul 13.  

 

„De aceea prin el să oferim tot timpul sacrificiul laudei 

către Dumnezeu, care este rodul buzelor noastre, 

aducând mulţumiri numelui său. Dar nu uitaţi facerea 

de bine şi părtăşia, căci cu astfel de sacrificii este 

mulţumit Dumnezeu.” 

Evrei 13:15-16 
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Aici sunt cinci daruri spirituale găsite în Noul Testament: 

 

1. UN SACRIFICIU VIU Romani 12:1 

(Psalmul 4:5; 51:17) 

 

2. Sacrificiul LAUDEI Evrei 13:15 

 

3. Sacrificiul RUGĂCIUNII (dând mulțumirii) 

Evrei 13:15 (Psalmul 141:2) 

 

4. Sacrificiul de SERVICIU (facerea de bine)  

Evrei 13:16  

 

5. Sacrificiul de A DA (părtășia)  

Evrei 13:16 (Filipeni 4:18) 

 

 

XII. Salvatorul Lui Devine Mijlocitorul Lui 
 

„Copilaşii mei, vă scriu acestea, ca să nu păcătuiţi. Şi dacă 

cineva păcătuieşte, avem un mijlocitor la Tatăl, pe Isus 

Cristos cel drept. Şi el este ispăşirea pentru păcatele 

noastre şi nu doar pentru ale noastre, ci şi pentru ale 

întregii lumi.” 

1 Ioan 2:1-2 

 

Acest verset ne spune că Isus Cristos este 

Mijlocitorul nostru în fața lui Dumnezeu Tatăl. Pentru noi 

să înțelegem cuvântul “mijlocitor”, Isus Cristos devine un 

avocat care stă în mijlocul dintre Dumnezeu Tatăl și 
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copilul lui care încă păcătuiește. Cristos cere de la Tată 

milă şi iertare pentru cei care au fost răscumpăraţi de El. 

Nimeni altul face nu aceasta, decât Domnul Nostru Isus 

Cristos, a căru-i mijlocire este fundamentată, pe jertfa 

sângelui Său vărsat la Golgota. Mijlocirea Lui este 

întotdeauna justă, totdeauna plină de milă şi întotdeauna 

este dată. Slava Domnului!  

 

„Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios şi drept 

să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de toată nedreptatea.” 

Ioan 1:9 

 

Când cei credincioşi păcătuiesc, părtăşia cu Tatăl 

este stricată. Remediul pentru situația această este 

mărturisirea păcatului în faţa lui Dumnezeu. Dumnezeu 

ne-a dat să urmăm această cale pentru ca să fim curăţaţi de 

păcat şi să ne întoarce pe cale Lui. Ca copii Lui, “avem un 

Mijlocitor în faţa Tatălui, Isus Cristos:” 

 

1 Timotei 2:5 spune: 

 

„Fiindcă este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor 

între Dumnezeu şi oameni, omul Cristos Isus,” 

1 Timotei 2:5 

 

Dacă Isus Cristos este Mijlocitorul perfect între 

Dumnezeu şi om, atunci nimeni din preoţii pământeşti sau 

sfinţii cereşti, nu va putea fi un mijlocitor. Orice sistem 

religios, care aduce un alt mijlocitor, este nu alt ceva decât 
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un hoț care fură slava lui Dumnezeu. Amintiţi-vă, El a spus 

că slava Sa nu o va împărţi cu nimeni.  

 

„Eu sunt DOMNUL, acesta este numele meu, şi gloria mea 

nu o voi da altuia, nici lauda mea chipurilor cioplite.” 

Isaia 42:8 
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SĂ RECAPITULĂM 
 

 

 

DOUĂSPREZECE LUCRURI 

IMPORTANTE CARE AU LOC LA 

SALVAREA OMULUI 
 

 

 

Completaţi spaţiile libere. 

 

 

1. Coloseni 1:13-14: Care ne-a eliberat, _______ 

__________ _______________ şi ne-a strămutat în 

împărăţia Fiului său iubit,_____  _______ ________  

_________________, prin _______________  

Lui,______________  _______________.” 

  

2. Ioan 8:24: De aceea v-am spus că  ______________  

_______________ în _______________ voastre; căci, 

dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele 

voastre.” 

 

3. Oamenii care nu au crezut că sângele lui Cristos Isus 

le-a şters păcatele lor , vor muri în păcatele lor şi se 

vor înfăţişa înaintea Tronului _______________ de   

_______________. 
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4. După judecata această finală, toţi necredincioşii vor fi 

aruncaţi în _______________ de _______________. 

 

5. Conform cu Ioan 3:19 se afirmă că, cei necredincioşi 

au iubit mai mult _______________ decât lumina. 

 

6. În timp ce necredincioşii mor „în păcatele lor”, cei 

salvați mor „_____  _____________”. 

 

7. Credincioşii care sunt vii „în Cristos” asemenea 

credincioşilor care au murit „în Cristos”, vor fi 

_______________ şi luaţi în ceruri în timpul venirii lui 

Cristos. 

 

8. Conform cu Revelația 21:8 a fi aruncat în Lacul de Foc, 

se mai numeşte          __________  ____________. 

 

9. 1 Ioan 3:14 spune că, creştinii au „ trecut din moarte la 

_______________”. 

 

10. În Scriptură viaţa aceasta este _______________. 

 

11. În Ioan 8:12, cine este „lumina lumii”? 

_______________. 

 

12. După cum Isus Cristos este Lumina, Diavolul este 

_______________. 
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13. 2 Corinteni 4:3-4: „Dar dacă evanghelia noastră este 

ascunsă, este ascunsă celor pierduţi, În care dumnezeul 

acestei lumi a orbit minţile celor ce nu cred, încât 

lumina glorioasei evanghelii a lui Cristos, care este 

chipul lui Dumnezeu, să nu strălucească peste ei.” 

 

 

 Cum este numit Satan în acest pasaj? 

________________ __________ ___________. 

 

 Ce face el cu puterea sa? ___ __________ 

______________ celor ce nu cred. 

 

14. Când omul primește salvarea, cine îi iluminează mintea 

lui întunecată? _______ ________. 

 

15. Psalmul 119:130: „Intrarea __________ tale ____  

_______________;ea dă înțelegere celui simplu.” 

 

16. Ioan 14:26: „Dar __________________, __________  

___________, pe care îl va trimite Tatăl în numele 

meu, el vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte toate 

câte v-am spus.” 

 

17. Luca 10:20: „Totuşi nu vă bucuraţi în aceasta, că 

duhurile vă sunt supuse; ci, mai degrabă, bucuraţi-vă 

pentru că _______________ voastre sunt scrise în 

cer.” 
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18. Filipeni 4:1,3: „De aceea, fraţii mei preaiubiţi şi mult 

doriţi, a mea bucurie şi coroană…ale căror 

_______________ sunt în ____________  

_______________.” 

 

19. Revelația 20:15 „Şi cel ce nu a fost găsit scris în 

____________  ____________ a fost aruncat în 

______________ de _____________.” 

 

20. Este numele tău scris în Cartea Vieţii?     Da   Nu 

 

21. ____________  ____________  începe din clipa în care 

ne sunt iertate păcatele. 

 

22. Ioan 10:28: „Şi eu le dau viaţă _______________; şi 

nicidecum nu vor ___________ _____________ şi 

nimeni nu le va smulge din mâna mea.” 
 

23. Ioan 3:36: „Cine crede în Fiul, are ____________  

____________; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea 

viaţa, ci furia lui Dumnezeu rămâne peste el.” 

 

24. Poate un om născut din nou să-şi piardă salvarea? 

______. 

 

25. Când noi am fost născuţi în familia lui Dumnezeu prin 

credinţă, nu doar am primit iertarea păcatelor, ci, de 

asemenea, am primit o _______________. 
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26. Scrieţi mai jos versetul din Fapte 26:18. __________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

27. Moştenirea ta şi moștenirea lui Israel sunt la fel? 

_____________ 

 

28. Ce este moştenirea lui Israel? ___________________ 

 

29. Cine „sigilează” omul în clipa salvării sale? 

___________  ___________. 

 

30. Efeseni 1:14: „Care este _____________ 

_______________  ____________, până la 

răscumpărarea posesiunii cumpărate, spre lauda 

gloriei sale.” 

 

31. Conform cu 1 Petru 1:3-5, moştenirea credinciosului 

este. 

 

32. De ce fel de moştenire mai avem parte conform cu Ioan 

14:2-3? ________________________________ 

 

a. __________________ b. __________________ 

c. __________________ d. __________________ 
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33. Titus 2:13: „Aşteptând acea binecuvântată 

_________________ şi glorioasa _______________ a 

marelui Dumnezeu şi a Salvatorului nostru Isus 

Cristos.” 

 

34. Conform cu Ioan 3:36, ce a fost înlăturat în clipa 

salvării noastre? ________  ______  ____________. 

 

35. Romani 5:1: „De aceea, fiind declaraţi drepţi prin 

______________, avem ___________  cu Dumnezeu 

prin Domnul nostru Isus Cristos;” 

 

36. 2 Corinteni 5:20:  „De aceea suntem ______________ 

pentru Cristos; ca şi cum Dumnezeu v-ar implora prin 

noi, vă rugăm în numele lui Cristos: Împăcaţi-vă cu 

Dumnezeu.” 

 

37. Ambasadorul este cel care aduce un ______________. 

 

38. __________ creştin este un mesager, chiar dacă este 

credincios sau nu. 

 

39. Creştinii trebuie să ducă vestea __________ în lumea 

întreagă. 

 

40. Domnul Isus pregăteşte credincioşii pentru lucrarea 

Lui în puterea Duhului Sfânt, care le dă __________  

_______________. 
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41. Conform cu Revelația 1:6, fiecare credincios devine un 

___________  ____  ___________ pentru Dumnezeu. 

 

42. Ca un preot, fiecare credincios poate 

_______________ singur la Dumnezeu, fără un ritual 

religios sau însoțit de un preot fizic.   

 

43. Ca preoţi, creștinii să se aducă ______________ 

____________________________. 

 

44. Enumeraţi cinci sacrificii duhovniceşti care pot fi 

găsite în Noul Testament. 

 

 

45. În 1 Ioan 2:1,2 Biblia afirmă că, dacă păcătuim, Isus 

Cristos este un _________________________. 

 

46. Cristos ___________ în faţa Tatălui pentru milă şi 

iertarea celor care au fost răscumpăraţi de El. 

 

47. Când credinciosul păcătuieşte, părtășia cu Tatăl este 

_____________.  

 

48. Pentru a restaura părtășia cu Dumnezeu, 1 Ioan 1:9 

afirmă că, trebuie să ne __________________ 

păcatele. 

 

a. __________________ b. __________________ 

c. __________________ d. __________________ 

e. __________________  
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49. 1 Timotei 2:5: „Fiindcă este un singur Dumnezeu şi un 

___________  _____________ între Dumnezeu şi 

oameni, omul Cristos Isus,” 

 

50. Dacă Isus este Mijlocitorul între Dumnezeu şi om, 

acest om mai are nevoie de un mijlocitor suplimentar, 

un preot fizic sau sfinţii din cer, pentru a se adresa la 

Dumnezeu? _____ Da Nu 
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UN STUDIU DESPRE NOUĂ 

DOCTRINE ESENŢIALE CARE SUNT 

LEGATE DE SALVARE 

PARTEA 1 
 

Acum vom începe studiul nostru despre nouă 

doctrine esențiale care sunt legate de salvare. Aceste 

doctrine sunt alese pentru că trebuie știute cel mai bine. 

Cunoaşterea acestor adevăruri ne va da putere pentru viața 

de zi cu zi, de asemenea, ne va pregăti să luptăm împotriva 

învăţăturii mincinoase. În timpul acestei lecţii vom studia 

primele trei doctrine. Celelalte patru doctrine vor fi 

studiate în lecţia a treia, și ultimele două doctrine, vor fi 

studiate în lecţia a patra.  

Pavel afirmă: 

„Ca să nu mai fim copii, aruncaţi încoace şi încolo şi 

purtaţi de fiecare vânt de doctrină prin şiretlicul 

oamenilor şi prin viclenie iscusită, prin care pândesc să 

înşele;Ci, vorbind adevărul în dragoste, să creştem în 

toate în el, care este capul, Cristos;” 

Efeseni 4:14-15 

Domnul Isus doreşte să fim tari în Scripturi, pentru 

a rezista  influenţei altor doctrine. Pentru că în ziua de 

astăzi sunt o mulţime de învăţători mincinoşi, este necesar 

ca, fiecare creştin să cunoască adevărul pe care-l învață 

Biblia. Nu aveţi nici o justificare faţă de felul în care aţi 

fost amăgiţi de aceşti învăţători mincinoşi, pentru că Duhul 

Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul, dacă îl vom urma pe El.  
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NAŞTEREA DIN NOU 
 

Prima temă este naşterea din nou. Putem vedea din 

Biblie că, în clipa în care omul este salvat, este născut din 

nou. Cristos compară naşterea spirituală  cu naşterea fizică, 

atunci când suntem născuţi de mamele noastre pe această 

lume, de asemenea, El prezintă un contrast între ele.  

 

Isus a vorbit cu Nicodim: 

„Isus a răspuns şi i-a zis: Adevărat, adevărat îţi spun: 

Dacă un om nu este născut din nou, nu poate vedea 

împărăţia lui Dumnezeu. Nicodim i-a spus: Cum se poate 

naşte un om, fiind bătrân? Poate să intre a doua oară în 

pântecele mamei sale şi să se nască? Isus a răspuns: 

Adevărat, adevărat îţi spun: Dacă cineva nu este născut 

din apă şi din Duh, nu poate intra în împărăţia lui 

Dumnezeu.Ce este născut din carne este carne; şi ce este 

născut din Duhul este duh. Nu te minuna că ţi-am spus: 

Trebuie să fiţi născuţi din nou.” 

Ioan 3:3-7 

Când un om este salvat, duhul lui („d” mic) este renăscut 

prin Duhul Dumnezeului (“D” mare). 

 

I. Moartea Spirituală 
Când Adam şi Eva au încălcat porunca lui 

Dumnezeu în Eden, mâncând din fructul oprit, au murit 

spiritual. În Geneza 2 Domnul Dumnezeu și-a avertizat de 

asemenea consecinţe: 
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„dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, 

căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” 

        Geneza 2:17 

 

Dumnezeu a zis lui Adam şi Evei că vor muri „în 

ziua” în care vor mânca din fructul oprit. Cunoaştem că, 

Adam a murit fizic cu 930 de ani mai târziu (Geneza 5:5). 

Deoarece Scriptura nu conţine greşeli, cunoaştem că, 

Dumnezeu nu vorbea de o moarte fizică, ci de cea 

spirituală. Din cauza neascultării lui Adam, toţi cei născuţi 

în această lume, cu excepția lui Cristos, au fost născuţi cu 

un duh mort.  

 

„Din această cauză, aşa cum printr-un singur om(Adam) 

a intrat păcatul în lume şi moartea prin păcat; şi astfel 

moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi 

au păcătuit;” 

Romani 5:12 

 

În Romani capitolul şase cuvântul „moarte” are o 

aplicaţie dublă. Ea nu se referă doar la moartea trupului 

nostru fizic, ci, de asemenea, la cea de-a doua moarte în 

Lacul de Foc (Revelația 2:11; 20:6; 14; 21:8). Această a 

doua moarte este opusă vieţii veşnice, care o primim odată 

cu naşterea din nou.  

 

„Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul lui 

Dumnezeu este viaţa eternă prin Isus Cristos Domnul 

nostru.” 

Romani 6:23 
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Toţi oamenii vor muri fizic, în afară de cei care se 

vor înălţa în timpul răpirii Bisericii. Doar credinciosul care 

are darul vieţii eterne, va scăpa de moartea a doua. Duhul 

nostru a fost mort, acum, fiind născuți din nou, suntem 

înviaţi pentru Dumnezeu prin Duhul Lui. 

 

În Efeseni 2 Pavel spune: 

 

„Şi v-a dat viață , vouă care eraţi morţi în fărădelegi şi 

păcate;” 

Efeseni 2:1 

 

Expresia „v-a dat viață” este folosit la fel ca şi 

„primind viață” din 1 Petru 3:18. Spiritual, fiecare om este 

născut la fel - „mort în fărădelegi și păcate.”  

 

Pavel continuă: 

„În care aţi umblat odinioară, conform mersului acestei 

lumi, conform cu prinţul puterii văzduhului, a duhului care 

lucrează acum în copiii neascultării;Printre care şi noi toţi 

ne-am comportat odinioară în poftele cărnii noastre, 

împlinind dorinţele cărnii şi minţii; şi, prin natură, eram 

copiii furiei, ca şi ceilalţi.” 

Efeseni 2:2-3 

 

Prin natura noastră (adică prin naşterea  noastră 

fizică) am fost născuţi asemenea „copiii furiei.” Deoarece 

credincioşii sunt născuţi din nou, nu mai sunt sub această 

furie a lui Dumnezeu. Iată de ce Ioan spune: 
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„Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede 

în Fiul, nu va vedea viaţa, ci furia lui Dumnezeu rămâne 

peste el.” 

Ioan 3:36 

 

Acum să ascultăm următoarele: 

Dar Dumnezeu, care este bogat în milă, din cauza 

dragostei sale mari cu care ne-a iubit, Chiar pe când eram 

morţi în păcate, ne-a făcut vii împreună cu Cristos (prin 

har sunteţi salvaţi); Şi ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat 

împreună în locurile cereşti în Cristos Isus, Ca în timpurile 

ce vin să arate nemărginitele bogăţii ale harului său, în 

bunătatea lui faţă de noi, prin Cristos Isus.” 

Efeseni 2:4-7 

 

Ce cuvinte minunate pentru cei care sunt sfinţii 

Lui! Când Domnul Isus a murit la cruce pe Golgota, atunci 

am murit faţă de păcat. Când a înviat din mormânt, am fost 

înviaţi prin El. Când s-a înălţat să stea la dreapta Tatălui, 

de asemenea, am fost așezați în locurile cereşti cu El. Ştiind 

că El s-a înălţat în Cer pentru a ne pregăti un loc, oare nu 

ar trebui să fim bucuroşi în dragostea Lui cea mare şi 

bogăţia nemărginită a harului Lui? El va  veni pentru a ne 

lua cu El, pentru a avea parte de bogăţia Lui. Aleluia! 

 

II. Fiecare Om Este Născut în Păcat 
 

Începând cu cădere în păcat din grădina Edenului, 

fiecare om este născut cu un neajuns. Acesta este necurat 
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faţă de Dumnezeu din cauză păcatului. Imperfecţiunea 

omului este redată mai jos. 

 

A. Omul este născut cu o natură păcătoasă 

 

B. Omul este născut un copil al furiei 

 

C. Omul este născut cu un sufletul mort 

 

David spune: 

„Iată, am fost format în nelegiuire; şi în păcat m-a 

conceput mama mea.” 

Psalmul 51:5 

 

Iov, de asemenea, a ştiut că omul este născut cu un neajuns 

spiritual: 

„Cum poate fi un om declarat drept înaintea lui 

Dumnezeu? Sau cum poate fi curat cel născut din femeie?” 

Iov 25:4 

 

Răspunsul la întrebarea lui Iov: omul nu poate fi 

justificat înainte lui Dumnezeu până când nu va fi născut 

din nou.  

 

 

III. Două Naşteri 
 

„Isus a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun: Dacă cineva 

nu este născut din apă şi din Duh, nu poate intra în 

împărăţia lui Dumnezeu.” 
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Ioan 3:5 

 

Observaţi că, omul are nevoie să fie „născut din apă 

şi din Duh”. Catolicii, Campbeliștii, și alți eretici spun că, 

„născut din apă” semnifică botezul cu apă. Ce ei spun este 

că pentru a fi salvat omul trebuie să fie botezat în apă. În 

versetul acesta, expresia “născut din apă” nu are nimic de 

a face cu botezul în apă. Însă, în realitate cuvântul „botez” 

nu poate fi găsit în capitolul trei. Uitaţi mai bine contextul 

pasajului Ioan 3:6. Isus acum i-a vorbit lui Nicodim (v.3) 

că are nevoie să fie născut din nou. Însă, nepricepând 

Nicodim se gândea că, Isus vorbeşte de o a doua naştere 

fizică. De aceea l-a întrebat pe Isus, dacă este cu putinţă ca 

omul să intre din nou în pântecele mamei sale şi să fie 

nascut a doua oară (v. 4). 

 

Observaţi răspunsul pe care-l dă Isus.    

„Isus a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun: Dacă cineva 

nu este născut din apă şi din Duh, nu poate intra în 

împărăţia lui Dumnezeu.” 

Ioan 3:5 

 

Versetul 6 explică clar acest verset: 

„Ce este născut din carne este carne; şi ce este născut din 

Duhul este duh.” 

Ioan 3:6 

 

Observa acum felul în care, „născut…din Duh” din 

versetul 4, corespunde cu „născut din Duh” în versetul 6? 

Prin urmare, este evident că, „născut din apă” în versetul 
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5, este la fel cu „carne” (naşterea fizică) din versetul 6. 

După o cercetare a contextului, este evident să vedem că 

numai un om care încearcă să justifice o doctrină 

preconcepută ar face să însemne altceva. 

Mai mult, cunoaştem că bebeluşii sunt păstraţi, 

până la naştere, în lichidul amniotic/apa din interiorul 

pântecului mamei lor. După ce se rupe apa, după cum se 

zice, copilul are să fie născut curând. (Observaţi că, în 

cartea Geneza, viaţa nouă îşi ia începutul din apă.)  

 

„Şi Dumnezeu a spus: Apele să dea abundent fiinţa 

mişcătoare care are viaţă şi păsări să zboare deasupra 

pământului pe faţa întinderii cerului.” 

Geneza 1:20 

 

• Naşterea fizică este totdeauna legată cu apă, 

 

• Naşterea spirituală nu are nimic cu apă: este o 

naştere prin Duhul Sfânt. 

 

 

IV. Născut De Două Ori, O Dată Mor –  

Născut O Dată, De Două Ori Mor 
 

„Şi moartea şi iadul au fost aruncate în lacul de foc. 

Aceasta este moartea a doua. Şi cel ce nu a fost găsit scris 

în cartea vieţii a fost aruncat în lacul de foc.” 

Revelația 20:14-15 
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„Dar fricoşii şi cei care nu cred şi scârboşii şi ucigaşii şi 

curvarii şi vrăjitorii şi idolatrii şi toţi mincinoşii vor avea 

partea lor în lacul care arde cu foc şi pucioasă, care este 

a doua moarte.”           Revelația 21:8 

 

„Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul lui 

Dumnezeu este viaţa eternă prin Isus Cristos Domnul 

nostru.” 

Romani 6:23 

 

Versetele din Revelația sunt aplicabile pentru omul 

necredincios, cel care se va înfăţişa înaintea Domnului Isus 

Cristos înaintea Tronului Alb de Judecată. Judecata la care 

va fi judecat şi va fi damnat pentru păcatele lui, fără un 

mijlocitor. Deoarece l-a refuzat pe Domnul Isus Cristos ca 

Salvator al său personal şi nu a fost „născut din Duh”, va 

fi aruncat în Lacul de Foc, îndepărtat pe veci de la faţa lui 

Dumnezeu. Aceasta este numită „moartea a doua”. 

Orice om necredincios este născut o singură dată 

(născut din apă), însă va muri de două ori. Acesta va muri 

prin moartea fizică la sfârşitul vieţii sale pe pământ şi prin 

cea de-a doua moarte în ziua judecăţii lui. Contrar, omul 

credincios este născut de două ori. Asemenea tuturor 

oamenilor acesta este născut „din apă” (naşterea fizică), de 

asemenea, este „născut din Duh” (naşterea spirituală). 

Deci, omul credincios va muri o singură dată, la finalul 

vieţii lui fizice de pe acest pământ. Evident că, s-ar putea 

ca să nu moară niciodată, dacă va fi în viaţă la revenirea 

Domnul Isus Cristos pentru a răpi trupul lui Cristos. Cei 
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care au fost înfăţişaţi înaintea crucii mărturisindu-şi 

păcatele, nu mai trebuie să se teamă de judecata asupra 

păcatului, deoarece acest păcat a fost luat de Domnul şi 

Salvatorul Isus Cristos asupra Lui pe cruce. Ţineţi bine 

minte că, dacă nu ai primit iertarea păcatelor prin credință 

prin sângele Domnului Isus, ve-i fi judecat pentru păcat şi 

ve-i ajunge în Iad.  

 

De aceea, când omul se încrede în Cristos ca Salvatorul lui 

personal:  

 

• Duhul lui este născut din nou (Ioan 3:6). 

 

• Sufletul lui este salvat din Iad (Matei 10:28; 16:26). 

 

• Trupul lui rămâne neschimbat până la venirea lui 

Cristos. 

 

 

V. Trup, Suflet şi Duh 
 

Omul este trihotom (format din trei părţi), fiind 

creat după chipul lui Dumnezeu. Cunoaştem deja din 

Scripturi că omul are un duh, un suflet, şi un trup. Este 

asemenea Dumnezeului nostru care are un duh (Duhul 

Sfânt), are un suflet (Tatăl ceresc) şi Dumnezeu are un trup 

(Isus Cristos).  
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Pavel spune aceasta: 

„Şi însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească complet; şi 

întregul vostru duh şi suflet şi trup, să fie păstrate 

ireproşabile până la venirea Domnului nostru Isus 

Cristos.”       1 Tesaloniceni 5:23 

 

Uitaţi-vă în Geneza 2: 

„Şi DOMNUL Dumnezeu l-a format pe om din ţărâna 

pământului şi i-a suflat în nări suflarea vieţii şi omul a 

devenit un suflet viu.”        Geneza 2:7 

 

Dumnezeu a creat omul din ţărâna pământului (este 

trupul lui). El a suflat în nări suflare de viaţă (este duhul 

lui). Şi omul a devenit un suflet viu.  

 

Watchman Nee ne dă mai multă înțelegere despre aceasta: 

„Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din 

ţărâna pământului”, această frază se referă la 

trupul omului; „i-a suflat în nări suflare de 

viaţă” se referă la duhul omului care a fost dat 

de Dumnezeu; şi „omul a devenit un suflet viu” 

se referă la sufletul omului, când duhul a suflat 

viaţa în trup, omul a devenit o fiinţă vie și reală. 

Omul în totalitatea lui este o treime - compus 

din duh, suflet şi trup. Conform cu Geneza 2:7, 

omul a fost creat din două elemente 

independente, fizic şi spiritual, însă, când 

Dumnezeu a aşezat duhul în substanţa 

pământească, a devenit sufletul. Duhul omului, 
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atingându-se de trupul mort, a creat sufletul. 

Trupul fără duh a fost mort, însă, împreună cu 

duhul a devenit viu. Partea aceasta plină de 

viaţă a fost numită suflet. 

„Omul a devenit un suflet viu” – nu este 

doar o aluzie la faptul că legătura dintre duh şi 

trup a creat suflet, ci, de asemenea, presupune 

că duhul şi trupul în totalitate se unesc cu acest 

suflet. Alt fel zis, sufletul şi trupul sunt unite cu 

duhul; duhul şi trupul se contemplă în suflet. 

Adam, în starea lui păcătoasă, nu a ştiut de lupta 

continuă dintre duh şi trup, care se întâmplă 

pentru noi în fiecare zi. A fost o contemplare a 

celor trei naturi în una, iar sufletul, în postura 

elementului de legătură, a devenit cauza 

individualismului lui, existenţa lui ca şi o 

creatură independentă. Omul a fost numit un 

suflet viu, pentru că aici are loc legătura dintre 

duh şi trup, iar prin intermediul sufletului a fost 

cunoscut individualismul lui.  

Dumnezeu a procedat unic faţă de 

sufletul omului. După cum îngerii au fost creaţi 

ca duhuri vii, la fel şi omul a fost creat un suflet 

viu. Omul nu doar a avut un trup, un trup cu 

suflarea vieții; el a devenit, de asemenea, un 

suflet viu. Prin urmare cunoaştem din Scriptură 

că, Dumnezeu deseori vorbeşte de om ca fiind 

un „suflet”. De ce? Pentru că omul depinde în 

totalitate de sufletul lui. Sufletul prezintă omul 

şi individualitatea lui. Este un organ al voinţei 
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omului, un organ în care duhul şi trupul sunt 

contemplate împreună. Dacă sufletul unui om 

(credincios) decide să slujească lui Dumnezeu, 

atunci va lăsa ca duhul să preia autoritatea 

asupra lui, după cum a hotărât Dumnezeu. 

Sufletul, dacă alege aceasta, poate să stingă 

duhul înlocuind domnitorul asupra omului.  

 

Funcţiile Corespunzătoare ale Duhului, 

Sufletului şi a Trupului.  

Prin trupul fizic omul este legat de 

lumea materială. De aici putem defini trupul ca 

partea ce ne asigură nouă conştiinţa după 

valorile acestei lumi. Sufletul include intelectul 

care ne ajută să existăm în starea actuală şi 

emoţiile care provin din simțuri. Deoarece 

sufletul este intrinsec omului şi reflectă 

personalitatea lui, este numit ca auto-conştiinţa. 

Duhul este acea parte a trupului prin 

intermediul căreia comunicăm cu Dumnezeu, 

datorită sufletului nostru avem posibilitatea să 

ajungem la Dumnezeu şi să ne închinăm Lui. 

Deoarece aceasta ne vorbeşte de relaţia noastră 

cu Dumnezeu, duhul este numit ca fiind 

conştiinţa lui Dumnezeu. Dumnezeu este în 

duh, existenţa este în suflet, iar simţurile sunt 

prezente în trup.  

Puterea sufletului este mai tare, 

deoarece duhul şi trupul sunt contemplate 

împreună, astfel sufletul devine centrul şi 
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influenţa asupra persoanei umane. Până a fi 

păcătuit omul, puterea sufletului a fost călăuzită 

sub puterea duhului. Puterea ei a fost puterea 

duhului. Însuşi duhul nu poate influenţa trupul; 

el poate face acest lucru doar cu ajutorul 

sufletului. Putem vedea aceasta în Luca 1:46-

47: „Şi Maria a spus: Sufletul meu preamăreşte 

pe Domnul, Şi duhul meu s-a bucurat în 

Dumnezeu, Salvatorul meu.” „Aici are loc o 

schimbare a timpului care indică că, duhul 

fiind primul care a născut bucuria în 

Dumnezeu, după, comunicând cu sufletul, a 

devenit cauza exprimării simţurilor prin 

intermediul trupului fizic.” 

Repet: sufletul este centrul persoanei. 

Voinţa, intelectul şi emoţiile omului se regăsesc 

în acest centru. După cum duhul este folosit 

pentru părtăşie cu lumea spirituală şi trupul cu 

lumea fizică, sufletul stă în centrul acestor două 

şi decide timpul în care să dea autoritate lumii 

spirituale sau celei fizice. Pentru ca duhul să 

poată domni, sufletul trebuie să-i dea acordul, 

altfel duhul va fi incapabil pentru a conduce 

sufletul şi trupul. Însă, decizia finală rămâne 

după suflet, căci în acest suflet este aşezată 

personalitatea omului.  

De fapt, sufletul este înconjurat de 

existenţă, pentru că lui îi aparţine voinţa umană. 

Doar atunci când sufletul decide să fie smerit, 

duhul va putea să domine asupra omului în 
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totalitate. Dacă sufletul se împotriveşte, duhul 

nu mai poate să domine. Aceasta explică 

semnificaţia voinţei libere a omului 

(credinciosul). Omul nu este un robot care se 

roteşte în jurul voinţei lui Dumnezeu. Omul are 

putere de decizie asupra sa. El domină organul 

voinţei lui şi poate alege să urmeze voia lui 

Dumnezeu, sau să respingă voia Lui şi să 

urmeze voia lui Satan. Dumnezeu doreşte ca 

Duhul, fiind partea semnificativă a omului, să 

controleze toată existenţa lui. Totuşi, voinţa - 

partea critică a individualismului - aparţine de 

suflet. Această voinţă determină felul în care 

duhul, trupul sau chiar ea însăşi poate să 

domine.  

 

A. Duhul 

 

Duhul omului este asociat cu mintea. Comparaţia a 

două pasaje din Biblie va demonstra aceasta. 

 

„Fiindcă cine dintre oameni ştie lucrurile omului, decât 

duhul omului, care este în el? Chiar aşa, lucrurile lui 

Dumnezeu nimeni nu le ştie decât Duhul lui Dumnezeu.” 

1 Corinteni 2:11 

 

Observaţi că, „duhul” („d”- mic) este duhul 

omului, iar „Duhul” („D”- majuscul) este Duhul Sfânt. 

Pavel afirmă că, duhul omului este partea omului care 

cunoaşte totul despre om. Mintea este o funcție a 
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creierului, asociată cu duhul. Vedem că această corelare 

dintre duh şi minte este relatată în pasajul următor.  

 

„Şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre;” 

Efeseni 4:23 

 

„Fiindcă martor îmi este Dumnezeu, căruia îi servesc cu 

duhul meu” 

Romani 1:9 

 

„Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Cristos Domnul 

nostru. Aşadar, cu mintea, eu însumi servesc legii lui 

Dumnezeu; dar cu carnea, legii păcatului.” 

Romani 7:25 

 

„Dumnezeu este un Duh; şi cei ce i se închină, trebuie să i 

se închine în duh şi în adevăr.”         Ioan 4:24 

 

Nu putem vedea pe Dumnezeu, deoarece 

Dumnezeu este Duh. Trebuie să ne închinăm Lui în mințile 

noastre şi inimile noastre. Dovada naşterii din nou este că 

omul salvat începe să gândească altfel, deoarece Duhul 

Sfânt devine una cu duhul lui. După aceasta, recunoaştem 

prezenţa lui Dumnezeu şi voia Lui, pentru că Duhul Sfânt 

intră în noi şi noi suntem înnoiţi în duhul nostru.  

 

„Nu prin faptele dreptăţii pe care noi le-am făcut, ci 

conform milei sale el ne-a salvat, prin spălarea regenerării 

şi înnoirea Duhului Sfânt, Pe care l-a turnat abundent 

peste noi prin Isus Cristos, Salvatorul nostru,” 
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Titus 3:5-6 

 

Aceasta „înnoirea Duhului Sfânt” este ceea ce are 

loc atunci când Domnul Isus intră în inima noastră. El 

reînnoieşte duhul nostru şi ne dă naşterea din nou. Aceasta 

este numit „regenerare”( naşterea din nou). Este numită 

ca „spălarea regenerării” în Titus 3 - semnificând o re-

creare.  

 

B. Sufletul 

 

Sufletul este numit în Scriptură ca, centrul 

existenţei emoţiilor, reflexelor, dorinţelor, voinţei şi însuşi 

„inima” (Matei 26:38; Ioan 12:27). Sufletul şi duhul sunt 

separate, chiar pot fi observate în viaţa zilnică; emoţiile 

contrazic ceea ce mintea noastră consideră a fi fapte. 

Evident că, sufletul este format asemenea trupului 

(Revelația 6:9-11; Luca 16: 23-24). Sufletul este alipit de 

trupul omului păcătos, însă este separat de trupul omului 

credincios prin circumcizie spirituală, cum vom vedea în 

secția următoare. Sufletul ne dă auto-conştiinţa.  

 

C. Trupul 

 

Acum, când omul este salvat, sufletul lui este 

născut din nou, este salvat din Iad, însă trupul rămâne 

asemenea până la venirea lui Cristos.  

 

După cum citim în epistola către Romani: 
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„Şi nu numai ele, dar şi noi înşine, care avem primele 

roade ale Duhului, chiar noi gemem în noi înşine 

aşteptând adopţia fiilor, adică răscumpărarea trupului 

nostru. Fiindcă suntem salvaţi prin speranţă;...” 

Romani 8:23-24 

 

În timp ce sufletele nu sunt „salvați prin speranța”, 

Scriptura învaţă că, trupurile noastre sunt. În timp ce 

aşteptăm răscumpărarea trupului nostru, ştim că Domnul 

Isus va veni într-o zi. Atunci, El va transforma trupul 

nostru, un trup păcătos va fi transformat în trup plin de 

gloria Lui, asemenea trupului Lui, iar trupul nostru va fi 

salvat literal.  

 

Pavel vorbește despre Cristos: 

„Care va schimba trupul nostru înjosit, pentru a-l face să 

fie conformat trupului său glorios, conform lucrării prin 

care el este în stare chiar a-şi supune lui însuşi toate.” 

Filipeni 3:21 

 

VI. Când Omul Este Născut din Nou 
 

„De aceea dacă este cineva în Cristos, este o creatură 

nouă, cele vechi au trecut; iată, toate au devenit noi.” 

2 Corinteni 5:17 

 

Acest verset vorbeşte de regenerarea duhului 

nostru, când Duhul Sfânt vine în inima noastră şi creează 

un om nou în interiorul nostru.  
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„Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în 

numele lui, le-a dat puterea să devină fiii lui 

Dumnezeu,Care au fost născuţi nu din sânge, nici din voia 

cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu.” 

Ioan 1:12-13 

 

Nu putem face naștere din nou din noi înşine. 

Dumnezeu trebuie să facă primul pas şi să ne atragă spre 

El. 

 

„Nimeni nu poate veni la mine decât dacă Tatăl care m-a 

trimis îl atrage; şi eu îl voi învia în ziua de apoi.” 

Ioan 6:44 

 

Când credinţa vine prin auzirea Cuvântului lui 

Dumnezeu (Romani 10:17), atunci este „un dar de la 

Dumnezeu” (Efeseni 2:8-9) care ne ajută să vedem 

adevărul. După aceea, avem parte de putere pentru a folosi 

voinţa noastră şi puterea să credem în Domnul Isus Cristos 

ca Salvator, sau să-L respingem. Când credem, îl acceptăm 

şi datorită lucrării lui Dumnezeu suntem născuţi din nou 

prin Duhul Sfânt.  

În cartea Revelația Ioan înscrie invitaţia revelaţiei 

lui Dumnezeu. Este următoare: 

 

„Şi Duhul şi mireasa zic: Vino! şi să spună: Vino! cel ce 

aude. Şi să vină cel ce este însetat. Şi oricine voieşte, să ia 

apa vieţii în dar.” 

Revelația 22:17 
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VII. Credinţa Nu Este O Faptă 
 

Din nou putem vedea că salvare nu este prin fapte: 

„Fiindcă prin har sunteţi salvaţi, prin credinţă; şi aceasta 

nu din voi înşivă, ci este darul lui Dumnezeu; Nu prin 

fapte, ca să nu se fălească nimeni.”  

Efeseni 2:8-9 

 

Sunt unii oameni care spun: „Dacă credeţi în 

Cristos, aceasta este o faptă”. Însă, Biblia spune clar că 

credinţa în Cristos nu este o faptă.  

 

“Dar celui ce lucrează, plata nu i se socoteşte conform 

harului, ci conform datoriei. Dar celui ce nu lucrează, ci 

crede în cel ce declară drept pe cel neevlavios, credinţa lui 

i se socoteşte pentru dreptate.” 

Romani 4:4-5 

 

Vom ignora ceea ce spune omul şi vom crede ceea 

ce spune Scriptura: „celui ce nu lucrează. Credinţa lui i se 

socotește  pentru dreptate”. În timp ce alţii se încred în 

faptele lor, noi să ne încredem în lucrarea lui finalizată  la 

Calvar. La sfârșit, numai lucrarea Lui va rămâne.  
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SĂ RECAPITULĂM 
 

 

 

CELE NOUĂ DOCTRINE ESENŢIALE 

CARE SUNT LEGATE DE SALVARE 

PARTEA 1 
 

 

 

Naşterea din Nou 

 

1. În Ioan 3:7 Domnul Isus spune că, omul trebuie să 

__________________________________. 

 

2. Naşterea din nou nu este fizică, ci 

___________________________. 

 

3. Conform cu Ioan 3:5, credinciosul este născut din 

___________________________. 
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Din versetele de mai jos alegeţi referinţa potrivită 

pentru a răspunde corect la întrebări. Dacă este 

necesar, se pot folosi unele referinţe de mai multe ori.  

 

Efeseni 2:4 Romani 5:12 Revelația 21:8 

Ioan 3:36 Romani 6:23 Efeseni 2:5 

Geneza 5:5 Efeseni 2:6 Efeseni 2:2 

Efeseni 2:7 Efeseni 2:1 Geneza 2:17 

Efeseni 2:3 1 Petru 3:18  

 

 

 

1. _____________ În ce verset Domnul Dumnezeu îi 

avertizează pe Adam şi Eva că, dacă vor mânca din 

fructul oprit, vor muri? 

 

2. _____________ Ce verset arată că, moartea, pe care au 

experimentat-o ei, NU a fost o moarte fizică? 

 

3. _____________ Ce verset spune că, din cauza pacatul 

lui Adam, toţi oamenii sunt născuţi în păcat? 

 

4. _____________ Ce verset spune că, omul merită 

moartea pentru păcatul său? 

 

5. _____________ În ce verset este cuvântul „moarte” 

folosit ca fiind o referinţă la moartea spirituală şi cea 

fizică? 
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6. _____________ CE verset spune că, moartea fizică „a 

trecut asupra TUTUROR OAMENILOR”, chiar dacă 

sunt sau nu sunt salvați? 

 

7. _____________ Ce verset spune că, „darul lui 

Dumnezeu este viaţa eternă în Cristos Isus”. 

 

8. _____________ Ce verset spune că, trupul lui Cristos 

a fost omorât, însă prin Duhul a fost înviat? 

 

9. _____________ Ce verset spune că orice om este 

născut mort “în fărădelegi şi păcate”? 

 

10. _____________ Ce verset spune că cel credincios este 

„adus la viață” în clipa salvării sale?  

 

11. _____________ Ce verset spune că, până a fi salvați 

am fost copiii neascultării? 

 

12. _____________ Ce verset spune că, până în clipa 

salvării creştinul a fost un copil al furiei? 

 

13. _____________ Ce verset spune că, oamenii au fost 

născuţi în păcat „prin natura lor”? 

 

14. _______________Ce verset spune că, cei credincioşi 

au viaţa, iar cei necredincioşi au furia? 
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15. _____________ Ce verset spune că, asemenea 

necredincioşilor am fost morţi în păcatele noastre, 

însă acum suntem salvaţi prin har? 

  

16. _____________ Ce verset spune că, credincioşii sunt 

deja așezați în locurile cerești cu Isus Cristos? 

 

 

Alegeţi răspunsul din următoarele cuvinte de mai jos, 

pentru a completa spaţiile libere. 

 
Botezul cu apă Apa Natură păcătoasă 

Născut din apă Duh mort Născut din carne 

Iov 25:4 Copil furiei Psalmul 51:5 

Născut din nou Născut din Duh  

 

 

1. În clipa naşterii fizice fiecare om este născut cu 

următoarele trei caracteristici. 

 

Ei se nasc: 

 

a. Cu o ____________ ______________ 

 

b. Ca un _________ __________ 

 

c. Cu un ________ ____________ 

 

2. „Iată, am fost format în nelegiuire; şi în păcat m-a 

conceput mama mea.” _______________ 
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3. „Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui 

Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie 

curat?”_______________ 

 

4. Termenul biblic pentru naşterea fizică.  

____________ _____ ________ 

 

5. Termenul biblic pentru cea de-a doua naştere. 

____________ _____  _______ 

 

6. „Naşterea din apă” NU este. ____________ _____ 

____________ 

 

7. „Naşterea din apă” este. ____________  ______  

____________ 

 

8. Ce înseamnă „născut din Duh”- ____________ ____ 

______ 

 

9. Naşterea fizică este legată întotdeauna cu 

__________________. 

 

 

Citiţi fiecare afirmaţie de mai jos, fiind atenţi la fiecare 

cuvânt scris cu caracter aldin. Dacă afirmaţia este 

corectă, atunci la fiecare spaţiu gol scrieţi cuvântul „Da”. 

Dacă afirmaţia nu este corectă, atunci tăiaţi cuvântul 

greşit din afirmaţie, înlocuindu-l cu un alt cuvânt corect 

în spaţiu liber. 
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1. __________ „Şi moartea şi iadul au fost aruncate în 

lacul de foc. Lacul de foc este moartea întîi”.                       

Revelația 20:14 

 

2. __________ „Oricine n-a fost găsit scris în cartea 

vieţii, a fost aruncat în iad.”                Revelația 20:15 

 

3. __________ Cei necredincioşi se vor înfăţişa înaintea 

Domnului Isus Cristos în Ziua Judecăţii lui Cristos. 

 

4. __________ În timpul judecăţii asupra celor 

necredincioşi, toţi vor fi aruncaţi în Lacul de Foc. 

Aceasta este moartea a doua. 

 

5. __________ Fiecare necredincios se naşte o singură 

dată. 

 

6. __________ Fiecare necredincios moare o singură 

dată.  
 

7. __________ Cea de-a doua moarte a celui 

necredincios este moartea sa fizică. 

 

8. __________ Cea de-a doua moarte pentru cel 

necredincios este Lacul de Foc.  

 

9. __________ Creştinii care sunt încă vii în timpul 

răpirii Biserici nu vor experimenta moartea fizică.  
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10. __________ Fiecare creştin adevărat, astăzi a avut o 

singură  naştere.  

 

11. __________ Sufletul  celui credincios este născut din 

nou (Ioan 3:6).  

 

12. __________ Sufletul  celui credincios este salvat din 

Iad.  

 

13. __________ Trupul credinciosului rămâne acelaşi 

până la răpire.  

 

 

 

 

 

Completaţi: 

 

1. Omul este compus din trei părţi. 

 

a. _______________ 

 

b. _______________ 

 

c. _______________ 

 

2. Până la răpirea, trupurile noastre încă așteaptă pentru 

_____________________. 

 



61 

 

3. Duhul nostru reînnoit este asociat cu 

_______________ noastră. 

 

4. Trei feluri de închinare față de Dumnezeu: 

 

a. ____________________ 

b. ____________________ 

c. ____________________ 

 

 

5. „Înnoirea Duhului Sfânt” este numită 

____________________. 

 

6. Conform cu 1 Corinteni 5:17 omul salvat este o 

_______________  _______________. 

 

7. Pentru a fi salvat omul trebuie să-şi evidenţieze voinţa 

şi să creadă în _______________  _______________. 

 

8. Credinţa în Isus Cristos nu este o __________. 
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CIRCUMCIZIA SPIRITUALĂ 
 

 

Cea de-a doua doctrină pe care o vom studia este 

doctrina circumciziei spirituale a duhului.  

 

 

I. Operaţia lui Dumnezeu 
 

În clipa salvării are loc o operație chirurgicală 

înăuntrul credinciosului numită “operația lui Dumnezeu” 

sau „circumcizia făcută fără mâini”. 

 

Pavel spune:  

„Şi voi sunteţi compleţi în el, care este capul a toată 

stăpânirea şi puterea, În care şi sunteţi circumcişi cu 

circumcizia făcută fără mâini, în dezbrăcarea de trupul 

păcatelor cărnii, prin circumcizia lui Cristos;Fiind 

îngropaţi cu el în botez, în care sunteţi şi înviaţi cu el prin 

credinţa lucrării lui Dumnezeu, care l-a înviat dintre 

morţi. Şi pe voi, fiind morţi în păcatele voastre şi în 

necircumcizia cărnii voastre, v-a făcut vii împreună cu el, 

iertându-vă toate fărădelegile,” 

Coloseni 2:10-13 

 

Circumcizia este o operaţie chirurgicală. Însă aici 

nu este folosită o operaţie fizică, care se rezolvă prin 

implicare mâinilor omeneşti, ci este o operaţie spirituală, 

care are loc făcând de Dumnezeu. Ce se întâmplă în 
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timpul aceste-i operaţii? Păcatele trupului nostru sunt 

puse în afara prin circumcizia lui Cristos.  

Cunoaştem starea omului care nu a trecut prin 

renaşterea spirituală, este mort în păcatele lui, iar sufletul 

lui  este ne-circumcis. Din alt punct de vedere starea lui 

spirituală, după naşterea din nou, este diferită, deoarece 

are loc o circumcizie fără mâini. Această circumcizie, 

printr-un mod miraculos, separă sufletul nostru de trupul 

nostru păcătos.  

În Vechiul Testament Dumnezeu a poruncit 

iudeilor să circumcidă fiecare prunc de partea 

bărbătească, la naştere. Această circumcizie fizică este o 

imagină a circumciziei spirituale, pe care o face 

Dumnezeu de fiecare dată când un om este născut din 

nou. 

 

„De aceea dacă necircumcizia ţine dreptatea legii, 

necircumcizia lui nu i se va socoti pentru circumcizie?Şi 

necircumcizia care este prin natură, dacă împlineşte legea, 

nu te va judeca pe tine, care prin litera legii şi prin 

circumcizie calci legea?Fiindcă iudeu nu este cel în 

afară; nici circumcizie cea pe dinafară, în carne;Ci 

iudeu este cel în lăuntru; şi circumcizie este aceea a 

inimii, în duhul, nu în literă; a cărui laudă nu este de la 

oameni, ci de la Dumnezeu.” 

Romani 2:26-29 

 

Este o circumcizie spirituală.  

„Şi scriptura, prevăzând că Dumnezeu îi va declara drepţi 

prin credinţă pe păgâni, i-a predicat mai înainte lui 
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Avraam evanghelia, spunând: În tine toate naţiunile vor fi 

binecuvântate.”  

Galateni 3:8 

 

„Şi dacă voi sunteţi ai lui Cristos, atunci sunteţi sămânţa 

lui Avraam şi moştenitori conform promisiunii.” 

Galateni 3:29 

 

Din aceste versete cunoaştem că, un creştin din 

perioada Noului Testament prezintă acum, din 

perspectiva spirituală, sămânţa lui Avraam. Creştinii nu 

înlocuiesc Israelul şi noi nu vom avea parte de acele 

promisiuni fizice care au fost promise Israelului. Prin 

urmare, în timp ce un iudeu din Vechiul Testament este 

circumcis fizic (lucrul acesta este făcut în exterior în 

carne), creştinul din Noul Testament are parte de o 

circumcizie spirituală (făcut de Dumnezeu în interiorul 

trupului nostru). Este important a nota că, circumcizia din 

Vechiul Testament avea loc în a opta zi după naştere. 

Dacă aţi studiat cândva semnificaţia cifrelor din Biblie, 

atunci cunoaşteţi deja că, numărul „8” semnifică un nou 

început. 

 

Biblia spune: 

„De aceea dacă este cineva în Cristos, este o 

creatură nouă, cele vechi au trecut; iată, toate au devenit 

noi.” 

2 Corinteni 5:17 
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Fiecare om este născut având un duh mort şi 

sufletul lui este unit cu trupul lui. Însă, când este născut 

din nou, are parte de o circumcizie spirituală şi devine o 

creatură nouă. După aceea, sufletul, fiind adus la viață 

pentru Dumnezeu, este separat de trupul păcătos pentru 

totdeauna.  

Să vă dau o ilustraţiei a circumciziei spirituale. O 

voi începe cu o întrebare: aţi gustat vreodată gelatină? 

Acest jeleu se mâncă cu linguriţa, de asemenea poate fi 

urmărit cât de flexibil este atunci când îl duci la gură să-l 

mănânci. De asemenea, ştiţi că poate fi tăiat cu cuţitul sau 

separat de vasul în care se află. Este asemenea 

circumciziei spirituale. Acest jeleu se lipeşte de vas. 

Puteţi întoarce sau învârti acest vas cu susul în jos, însă 

jeleul nu va cădea jos, de parcă ar fi una cu vasul. Însă, 

dacă separăm acest jeleu de vas, vom vedea că jeleul are 

forma vasului. La fel si sufletul nostru păstrează forma 

trupului nostru. 

Păcatele noastre sunt o parte din trupul nostru, chiar 

dacă sufletul nostru este salvat, trupul este nesalvat. 

Aşteptăm salvarea trupului nostru care va avea loc în 

timpul răpirii. În prezent, suntem închişi în aceste trupuri 

păcătoase din carne. Până a fi salvați, am fost morţi 

spiritual în păcatele noastre, dar să citim Efeseni 2.  

 

„Și v-a înviat pe voi, care erați morți în fărădelegi și 

păcate;” 

Efeseni 2:1 
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Am fost “făcut vii” (înviaţi ) pentru Dumnezeu prin 

naşterea din nou. De ce spune aici că, am fost „morți în 

păcate”  până a fi salvați? Pentru că suntem în aceste 

trupuri păcătoase. Păcatele noastre sunt o parte din noi si 

noi suntem o parte din ele, deoarece suntem uniţi cu ele. 

De aceea Dumnezeu înfăptuieşte o operaţie chirurgicală 

în noi, în clipa salvării, pentru a ne separa de trupul nostru 

păcătos.  

 

„Şi fiind făcuţi liberi faţă de păcat, aţi devenit robii 

dreptăţii.” 

Dar acum, fiind făcuți liberi față de păcat și devenind robii 

lui Dumnezeu, aveți rodul vostru spre sfințenie iar 

sfârșitul, viață veșnică. 

Romani 6:18, 22 

 

„Fiindcă legea Duhului vieţii în Cristos Isus m-a eliberat 

de legea păcatului şi a morţii.” 

Romani 8:2 

 

În timp ce suntem eliberaţi de păcat, păcatul mai 

este în trupul nostru. Pavel analizează această dilemă în 

Romani 7. Chiar dacă acest pasaj din Scriptură este mai 

dificil, poate fi uşor înţeles. 

 

„Aşadar acum nu mai sunt eu cel ce lucrează aceasta, ci 

păcatul care locuieşte în mine. Deoarece ştiu că în mine 

(adică în carnea mea) nu locuieşte nimic bun; fiindcă a voi 

îmi este la îndemână, dar cum să lucrez ce este bine, nu 

găsesc.  O, ce om nenorocit sunt eu. Cine mă va elibera din 
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trupul acestei morţi? Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus 

Cristos Domnul nostru. Aşadar, cu mintea, eu însumi 

servesc legii lui Dumnezeu; dar cu carnea, legii 

păcatului.” 

Romani 7:17-18, 24-25 

 

Cum putea Pavel primi această izbăvire? „Prin Isus 

Cristos Domnul nostru”. Pavel a văzut că în final va scăpa 

de trupul păcătos în clipa morţii sale. Cum explică Pavel 

păcatul? A fost trupul lui cel vechi care era subordonat 

legii, însă nu a fost în stare să-l împlinească. Totuşi, Pavel 

slujea pe Dumnezeu prin duhul lui, fiind în luptă cu trupul  

şi dorinţele trupului. Acum, aceasta nu este o justificare 

pentru păcat, iar noi vom fi trași la răspundere pentru orice 

lucru pe care-l facem fiind în trup. 

 

Să vă prezint o ilustraţie: 

Să presupunem că un om a fost muşcat de câinele 

vecinului şi îl dă în judecată pentru rănile provocate. 

Stăpânul câinelui spune că el nu duce nici o 

responsabilitate deoarece el singur nu l-a muscat pe 

vecinul lui, ci câinele. Chiar dacă această afirmaţie 

susţinută de acest om este adevărată, totuşi stăpânul 

câinelui se face vinovat de faptul că nu a legat câinele. De 

asemenea, cel credincios are puterea de a controla trupul 

său, să se împotrivească Diavolului şi să se păzească de 

păcat (1Corinteni 10.13). Când trupul nostru păcătuieşte 

suntem responsabili de aceasta. Cunoaştem că doar o 

singură persoană este desăvârşită în căile sale. Pentru o 

viaţă creştin eficace trebuie să socotim trupul nostru mort, 



68 

 

să ne îndreptăm inima şi dorinţa spre lucruri Dumnezeieşti. 

Noi continuăm să păcătuim, însă sufletul nostru nu este 

pângărit de aceste păcate, deoarece este salvat şi separat de 

trup.  

Să recapitulăm cele de mai sus. Fiecare om se naşte 

având un suflet,  închis în trupul lui. Păcatele noastre sunt 

o parte din trupul nostru, fiind păcătoşi nesalvați, suntem 

morţi în păcatele noastre. Ne aflăm în păcat, deoarece 

păcatele noastre sunt în trupul nostru. Dacă nu acceptăm 

salvarea, murim în păcatele noastre. După salvare, suntem 

salvaţi de păcat, însă, conform cu Romani 7:17, 18 şi 24, 

păcatul mai este prezent în trupul nostru muritor. Iată de ce 

Duhul Sfânt eliberează sufletul nostru de trupul nostru, în 

clipa salvării. Alt fel murim din cauza păcatului prezent în 

carnea noastră.  

 

„Ştiind aceasta, că omul nostru cel vechi este crucificat cu 

el, pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, ca de acum 

înainte noi să nu mai servim păcatului. Fiindcă cel mort 

este eliberat de păcat. Acum dacă suntem morţi împreună 

cu Cristos, credem că vom şi trăi cu el,” 

Romani 6:6-8 

 

Aici, „nimicit” nu semnifică o „distrugere”, ci este 

făcut neputincios. Din perspectiva lui Dumnezeu trupul 

nostru este mort şi nu mai are putere asupra noastră. 

Dumnezeu ne vede vii pentru El şi morţi faţă de păcat. 

Totuşi, fiind în aceste trupuri păcătoase şi în această lume 

imorală, avem tendinţa să cedăm dorinţelor trupului nostru, 

când apar ispitele. Când păcătuim, lăsăm ca autoritatea 
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asupra noastră să vină sub autoritatea cărnii. Este asemenea 

unei infidelităţi spirituale, totuşi, sufletul nostru rămâne 

salvat, dar poate deveni o cauză negativă în viaţa şi 

gândirea noastră.  

 

„Un om şovăitor este nestatornic în toate căile lui.” 

Iacov 1:8 

 

„Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă a fi morţi într-adevăr faţă 

de păcat, dar vii pentru Dumnezeu prin Isus Cristos 

Domnul nostru. De aceea păcatul să nu domnească în 

trupul vostru muritor, ca să ascultaţi de el în poftele lui.” 

Romani 6:11-12 

 

Cuvântul „muritor” din acest pasaj semnifică a fi 

„mort”. Când suntem salvați, Duhul Sfânt separă trupul 

nostru de duhul nostru, omorând trupul nostru (făcându-l 

fără putinţă). Chiar dacă acest trup este mort în relaţia cu 

Dumnezeu, mai trăim în acest trup până în ziua 

răscumpărării.  

 

„Dar voi nu sunteţi în carne, ci în Duhul, dacă într-adevăr 

Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu 

are Duhul lui Cristos, acesta nu este al lui. Şi dacă Cristos 

este în voi, trupul este mort din cauza păcatului; dar Duhul 

este viaţă din cauza dreptăţii.” 

Romani 8:9-10 
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Deci, când Duhul Sfânt vine în noi: 

 

 El reînnoiește sufletul nostru, 

 

 El omoară trupul nostru, şi 

 

 Separă sufletul de trupul nostru.  

 

 

În realitate, creştinul îşi târăşte trupul după el. Cel 

necredincios posedă un trup viu şi un duh mort, iar cel 

credincios are un trup mort şi un duh viu.  

Nimeni nu a fost în stare să primească naşterea din 

nou până la moartea lui Cristos pe cruce. După aceasta, 

conform promisiuniei Lui, a trimis Duhul Sfânt în Ziua 

Cincizecimii pentru a fi prezent totdeauna în cei care-L 

primesc ca Domn şi Salvator. În Vechiul Testament nu este 

prezentat nici un sfânt care ar fi avut circumcizia spirituală, 

nici unul dintre aceştia nu a fost născut din nou. Iată de ce 

găsim în Vechiul Testament folosirea cuvintelor „trup” şi 

„duh” fiind înlocuitoare unul faţă de celălalt. Omul este ca 

fiind un „suflet” şi nu ca fiind o „persoană”, deoarece în 

Vechiul Testament, sufletul este alipit de trup. Nu a fost 

nici o eliberare faţă de acest trup. (Geneza 12:13; 46:26; 

Psalmul 59:3; Proverbe 13:25; 25:25) 

Sunt o mulţime de pasaje în Vechiul Testament 

asemenea celor de mai sus, însă în Noul Testament, 

niciodată cuvântul „suflet” nu este folosit ca fiind sinonim 

cuvântului „trup”. În Noul Testament Cristos moare şi 

Duhul Sfânt începe circumcizia spirituală a credinciosului, 
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separă sufletul de trupul lor. Duhul Sfânt posedă ascuţişul 

pe care-l foloseşte în operația chirurgicală,  asemenea 

omului care foloseşte bisturiul într-o operaţie  fizică, 

numită în Vechiul Testament - circumcizie. El foloseşte 

„sabia Duhului”, Cuvântul viu al lui Dumnezeu care-l ţine 

în mâinile voastre.  

 

„Şi luaţi coiful salvării şi sabia Duhului, care este 

cuvântul lui Dumnezeu;” 

Efeseni 6:17  

 

„Astfel credinţa vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul 

lui Dumnezeu.” 

Romani 10:17 

 

Suntem salvați prin har prin credinţa care vine din 

auzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Fără cuvântul lui 

Dumnezeu nimeni nu poate fi salvat, deoarece fără el nu ar 

fi ştiut nimic. 

 

„Fiind născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă muritoare, ci 

nemuritoare, prin cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi 

rămâne pentru totdeauna.” 

1 Petru 1:23 

 

Prin „Cuvântul lui Dumnezeu” omul are salvare. 

Ba mai mult, el este viu, etern şi nemuritor.  

 

„Din voia lui ne-a născut el prin cuvântul adevărului, 

pentru a fi un anumit fel de prime roade ale creaturilor 
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sale. De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiecare om să fie 

grăbit la auzire, încet la vorbire, încet la furie; Fiindcă 

furia unui om nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. De 

aceea puneţi deoparte toată murdăria şi revărsarea 

răutăţii şi primiţi cu blândeţe cuvântul altoit, care este în 

stare să vă salveze sufletele.” 

Iacov 1:-18-21 

 

„Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic şi mai 

ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, străpungând 

până la separarea sufletului şi a duhului şi a încheieturilor 

şi a măduvei şi este cel ce discerne gândurile şi intenţiile 

inimii. Şi nu este fiinţă care să nu fie arătată înaintea lui, 

ci toate sunt goale şi deschise ochilor celui cu care avem a 

face.” 

Evrei 4:12-13 

 

Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până la separarea 

sufletului şi duhului, încheieturilor şi măduvei. El vorbeşte 

de Biblie; spunând că Cuvântul lui Dumnezeu ştie tot ce se 

petrece în mintea noastră, chiar şi dorinţele inimii noastre. 

Nu este nimic ascuns de El (Cuvântul lui Dumnezeu). El 

vede tot ce facem. 

Amintiţi-vă de ilustraţia cu gelatina. Vasul, în care 

se află jeleul, prezintă trupul omului credincios: până la 

separare, sufletul este alipit de acest trup. În acest trup nu 

există „nimic bun” , deoarece este păcătos. Dacă omul 

moare într-o stare de păcat, trupul lui merge în mormânt, 

iar sufletul va ajunge în Iad deoarece nu are putere pentru 

a ajunge în Cer. Însă, când omul acceptă salvarea, Duhul 
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Sfânt separă sufletul de trupul lui. De aceea, când va muri 

acesta, sufletul lui va ajunge la Domnul Isus Cristos. 

Acum, cel credincios este închis în acest trup din carne care 

doreşte să ia autoritatea asupra lui, însă credinciosul nu 

prezintă o parte din acest trup şi el nu se mai supune lui, 

dacă este sub autoritatea lui Dumnezeu.  
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SĂ RECAPITULĂM 
 

Circumcizia Spirituală 
 

 

Completaţi: 

 

1. „Circumcizia făcută fără mâini” este numită ca 

_____________________ lui Dumnezeu. 

 

2. Circumcizia fizică este un tip a circumciziei 

_______________. 

 

3. Circumcizia spirituală separă sufletul de păcatele 

_______________. 

 

4. Dumnezeu face circumcizia spirituală 

asupra__________ credincios, care este născu din 

Nou.  

 

5. Fiecare creştin astăzi este sămânţa lui 

____________ (pe plan spiritual).  

 

6. Conform cu 2 Corinteni 5:17 fiecare credincios este 

o _________ _______. 

 

7. Conform cu Romani 6:18 creştinii sunt 

_______________ de păcat. 
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8. Chiar dacă creştinul este eliberat de păcat, păcatul 

mai este prezent în _______________ lui.  

 

9. Pentru a feri trupul lui de păcat, creştinul trebuie să 

fie „___________ față de păcat”. 

 

10. Sabia Duhului este ____________ lui Dumnezeu.  

 

11. 1 Petru 1:23 „Fiind ___________ ______ ______, 

nu dintr-o sămânţă muritoare, ci nemuritoare, prin 

cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi rămâne 

pentru totdeauna.” 
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SIGILUIL DUHULUI SFÂNT 
 

 

I. Sigilați Până în Ziua Răscumpărării 
 

„În care şi voi v-aţi încrezut, după ce aţi auzit cuvântul 

adevărului, evanghelia salvării voastre; şi în care, după ce 

aţi crezut, aţi fost sigilaţi cu acel duh Sfânt al promisiunii 

Care este arvuna moştenirii noastre, până la 

răscumpărarea posesiunii cumpărate, spre lauda gloriei 

sale.”              Efeseni 1:13-14 

 

„Posesiunea cumpărată” (versetul 14) este trupul 

nostru, și suntem „sigilați… până la răscumpărarea” 

acestu-i trup. Iată despre ce vorbeşte Pavel în Romani 8:23, 

când spune că, „noi gemem în noi înșine, şi aşteptăm... 

răscumpărarea trupului nostru.” Duhul Sfânt ne-a sigilat 

până la această zi a răscumpărării.  

 

„Şi nu mâhniţi Duhul cel sfânt al lui Dumnezeu, prin care 

sunteţi sigilaţi pentru ziua răscumpărării.” 

Efeseni 4:30 

 

„Şi cel ce ne asigură împreună cu voi în Cristos şi ne-a uns 

este Dumnezeu; 

Care ne-a şi sigilat şi a dat arvuna Duhului în inimile 

noastre.” 

2 Corinteni 1:21-22 
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II. Două Naturi 
 

Când are loc circumcizia spirituală, în interiorul 

credinciosului se formează o creatură nouă. Începând din 

această clipă, acesta are două naturi.  

 

Uitați-vă la următoarele versete: 

„De aceea dacă este cineva în Cristos, este o creatură 

nouă, cele vechi au trecut; iată, toate au devenit noi.” 

2 Corinteni 5:17 

 

„De aceea nu ne descurajăm; dar deşi omul nostru de 

afară piere, totuşi omul dinăuntru este înnoit zi de zi.” 

2 Corinteni 4:16 

 

„Dar voi nu aţi învăţat astfel despre Cristos;Dacă aşa este 

că l-aţi auzit şi aţi fost învăţaţi de către el, precum 

adevărul este în Isus; Ca voi să puneţi deoparte cele 

referitoare la purtarea voastră de mai înainte, omul vechi, 

care este corupt conform poftelor înşelătoare; Şi să vă 

înnoiţi în duhul minţii voastre; Şi să vă îmbrăcaţi cu omul 

nou, care, conform lui Dumnezeu, este creat în dreptate şi 

adevărată sfinţenie.” 

Efeseni 4:20-24 

 

Înainte de salvare, există doar “omul de afară”. 

Sufletul nostru are aceleaşi amprente ca şi „omul vechi” şi 

vechea lui natură, deoarece sunt alipite una de alta şi în 

realitate sunt un întreg. Când suntem salvați, în interiorul 

nostru se formează un om nou; acum avem un om nou şi 
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un om vechi. Aceasta se referă la natura noastră veche a 

lui Adam care este o parte din trupul nostru, iar natura 

noastră cea nouă, care este „o creatură nouă”, este 

formată în interiorul nostru de Duhul Sfânt. Natura cea 

veche este păcătoasă şi coruptă (Efeseni 4:22), iar natura 

cea nouă (este separată de natura veche) este perfectă şi 

fără de păcat. Efeseni 4:24 spune că ea este creată în 

dreptate şi în adevărata sfinţenie. Acum, să vedem cât de 

confuze pot fi următoarele două versete pentru cei care nu 

cunosc cele două naturi umane.  

 

„Oricine rămâne în el, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, 

nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut.” 

1 Ioan 3:6 

 

Dacă suntem salvaţi, cunoaştem că rămânem în El 

prin omul din interior. Și dacă suntem onești cu noi înşine, 

ştim că am păcătuit. Din nefericire păcătuim în fiecare zi 

(şi noi cunoaştem atunci când păcătuim). Însă, în 1 Ioan se 

zice că, oricine care rămâne în El, nu păcătuieşte, iar cel 

care păcătuieşte nu L-a văzut şi nici nu îl cunoaşte pe El. 1 

Ioan 3:9 pare a fi de contrazis.  

 

„Oricine este născut din Dumnezeu nu practică păcatul, 

pentru că sămânţa lui rămâne în el şi nu poate păcătui, 

pentru că este născut din Dumnezeu.” 

1 Ioan 3:9 

 

1 Ioan 3:9 spune că nu putem păcătui, dar știm că 

putem păcătui; oricine care zice că nu păcătuieşte este un 
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mincinos. Este ruşinos, dar adevărat, că păcătuim în fiecare 

zi. Observaţi felul în care 1 Ioan 1 aparent se contrazice cu 

1 Ioan 3:6,9. 

 

„Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm noi înşine şi 

adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el 

este credincios şi drept să ne ierte păcatele şi să ne cureţe 

de toată nedreptatea. Dacă spunem că nu am păcătuit, îl 

facem mincinos şi cuvântul lui nu este în noi.” 

1 Ioan 1:8-10 

 

Aceste versete ne spune că dacă spunem că nu 

avem păcat, ne înșelăm pe noi înşine şi-L facem mincinos 

pe Dumnezeu. Dar versetele din 1 Ioan 3 spune că nimeni 

care este născut de Dumnezeu păcătuiește. Cum putem 

explica aceasta? Singura metodă de a explica aceste versete 

este prin doctrina celor două naturi ale credinciosului. 

Natura cea veche este păcătoasă - ea se află în trupul 

nostru. Mai mult, noi suntem responsabili pentru păcatul 

trupului nostru. Când ascultăm de trupul nostru şi facem 

răul, 1 Ioan 1 spune că, trebuie să ne mărturisim păcatul. 

Dar din cauză că natura noastră cea nouă este creată în 

dreptate şi în sfinţenie, ea (natura cea nouă) este fără de 

păcat și intactă. Acum puteţi vedea că 1 Ioan 1:8-10 se 

referă la natura cea veche, în timp ce 1 Ioan 3:6 şi 9 se 

referă la natura cea nouă. Natura veche va merge în 

mormânt, iar natura nouă va merge în Cer. Aceasta este 

siguranţa salvării! 
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Din nou: 

„Oricine este născut din Dumnezeu nu practică păcatul, 

pentru că sămânţa lui rămâne în el şi nu poate păcătui, 

pentru că este născut din Dumnezeu.” 

1 Ioan 3:9 

 

„El” (credinciosul) este născut din nou (în duhul 

lui)Duhul– perfect şi fără de păcat. „Lui” se referă la 

Dumnezeu, Duhul Sfânt, și „sămânţa” este Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

 

„Fiind născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă muritoare, ci 

nemuritoare, prin cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi 

rămâne pentru totdeauna.” 

1 Petru 1:23 

 

Versetele care spun că noi nu putem păcătui sunt 

folosite de unii oameni pentru a învăţa doctrina falsă 

‚perfecțiunea fără păcat’. Este adevărat că sufletul celui 

credincios nu mai păcătuieşte după naşterea cea nouă pe 

care o primeşte, pentru că nu mai are nici o legătură cu 

trupul şi nu mai poate fi pătată de păcatul trupului. Însă 

trupul nostru nu este răscumpărat, de aceea păcătuieşte. 

Credincioşii duc o viaţă perfectă şi desăvârşită în interiorul 

trupurilor lor păcătoase. Privind totul din jurul nostru prin 

ochii noştri, sufletele noastre sunt sigilate de Duhul Sfânt 

până la ziua noastră de răscumpărare. Din această cauză 

Isus a purtat pe cruce, în trupul Său, toate păcatele noastre 

murdare. După, toate aceste păcate le-a dus în Iad lăsându-

le acolo şi ferindu-ne de pedeapsa pentru păcat. Problema 
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este că, cât timp vom trăi vom avea o natură veche, care 

doreşte să facă ce este nedrept, în timp ce natura cea nouă 

doreşte să facă ce este bine. Pavel descrie această problemă 

în Romani 7. Natura cea veche nu-l lăsa în pace. Cu 

siguranţă că, Pavel a fost unul dintre cei mai mari creştini 

care au trăit pe această lume, el ura să trăiască în acest trup 

păcătos. El ştia că doar moartea îl va elibera de acest trup.  

 

„Deoarece ştiu că în mine (adică în carnea mea) nu 

locuieşte nimic bun; fiindcă a voi îmi este la îndemână, dar 

cum să lucrez ce este bine, nu găsesc. Fiindcă binele, pe 

care îl voiesc, nu îl fac; ci răul, pe care nu îl voiesc, acela 

îl practic. Acum dacă fac ce nu voiesc, nu mai sunt eu cel 

ce lucrează aceasta, ci păcatul care locuieşte în mine.” 

Romani 7:18-20 

 

Putem vedea aici cele două naturi ale 

credinciosului. Trupurile noastre doresc să păcătuiască 

(câteodată suntem supuşi de asemenea dorinţe), însă omul 

cel nou nu doreşte acest lucru. Cunoaştem acea luptă 

spirituală care are loc în interiorul nostru. Chiar Pavel a 

experimentat această luptă.  

 

„Găsesc atunci o lege că, în timp ce voiesc să fac binele, 

răul îmi este la îndemână. Fiindcă după omul dinăuntru 

mă desfăt în legea lui Dumnezeu; Dar văd o altă lege în 

membrele mele, războindu-se împotriva legii minţii mele şi 

înrobindu-mă legii păcatului care este în membrele mele. 

O, ce om nenorocit sunt eu. Cine mă va elibera din trupul 

acestei morţi? Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Cristos 
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Domnul nostru. Aşadar, cu mintea, eu însumi servesc legii 

lui Dumnezeu; dar cu carnea, legii păcatului.” 

Romani 7:21-25 

 

Toţi creştinii au acelaşi problema prin care a trecut 

și Pavel. Însă, nouă ne este dată puterea, asemenea lui 

Pavel, care ne va ajuta să respingem omul cel vechi şi să 

ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Duhul Sfânt ne dă putere 

asupra trupului nostru prin faptul că l-a nimicit. Secretul 

acestei victorii este că noi trebuie să considerăm acest trup 

mort (Romani 6:6,11,12). 

 

„De aceea vă implor, fraţilor, prin îndurările lui 

Dumnezeu, să prezentaţi trupurile voastre un sacrificiu 

viu, sfânt, plăcut lui Dumnezeu, aceasta este servirea 

voastră logică. Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi 

transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru a deosebi 

care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi 

desăvârşită.” 

Romani 12:1-2 

 

Pavel ne învaţă: 

 

„Ci îmbrăcaţi-vă cu Domnul Isus Cristos şi nu purtaţi 

grijă de lucruri carnale, pentru a-i împlini poftele.” 

Romani 13:14 

 

Când facem tot ce este nevoie pentru a fi plăcuți 

trupului şi să fim asemenea acestei lumi, nu mai putem să 
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fim îmbrăcaţi în Domnul Isus Cristos. Noi dispreţuim 

Duhul şi dăunăm părtășiei cu Tatăl nostru din Ceruri. 

De asemenea, Pavel spune că, atunci când 

păcătuieşte, nu este el cel care păcătuieşte, ci păcatul care 

locuiește în el. Deci, doctrina celor două naturi ale 

credinciosului explică Galateni 2:20. 

 

„Sunt crucificat împreună cu Cristos totuşi trăiesc, dar nu 

eu, ci Cristos trăieşte în mine; şi viaţa pe care o trăiesc 

acum în carne, o trăiesc prin credinţa Fiului lui 

Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru 

mine.” 

Galateni 2:20 

 

Odată Pavel a zis că este răstignit, iar altă dată el 

zice că este viu. Explicaţia este că fiecare creştin are o 

personalitatea dublă - el este doi în unul. Trebuie să 

recunoaştem că omul cel vechi este răstignit şi să lăsăm pe 

omul cel nou să trăiască şi să se reînnoiască zi de zi. 

Lucrarea Duhului Sfânt este de a elibera sufletul şi duhul 

de trup şi de a sigila acest suflet şi duh pentru ziua 

răscumpărării. Sigiliul Duhului Sfânt este unul din cele mai 

tari argumente din Biblie în favoarea doctrinei siguranţei 

salvării. Aceasta poate fi ilustrat cu ajutorul unui plic care 

este sigilat și transmis la poștă. Acest plic nu va fi deschis 

până când scrisoarea va ajunge la destinaţie. La fel se 

întâmplă şi cu cei ce sunt ai lui Dumnezeu.  

Creştinul este asemenea unui borcan cu dulceaţă 

acoperit cu un capac. Această dulceaţă va rămâne în borcan 

până când va fi deschis borcanul. De asemenea, într-o zi 
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Dumnezeu va scoate sufletul nostru din vasul lui. 

Conţinutul din borcan este păstrat bine, chiar dacă acest 

borcan poate fi scufundat în noroi. Este la fel cu copilul lui 

Dumnezeu. El poate să se întoarcă de la Domnul Isus 

Cristos şi să urmeze plăcerile trupeşti. Însă, dacă acesta nu 

se va întoarce înapoi, va plăti scump pentru aceasta. El va 

secera ceea ce a semănat în viaţa lui şi va cunoaşte 

pierderea răsplăților veşnice în Tronul Judecății lui 

Cristos. Însă, prin harul lui Dumnezeu, el niciodată nu-şi 

va putea pierde sufletul, deoarece este sigilat şi păstrat 

intact. Este siguranţa salvării! 

Sunt trei lucruri pe care le studiem despre salvare. 

Lecţia viitoare vom studia încă şase doctrine. Vă rog, 

studiaţi această lecţie cu Biblia deschisă. Citiţi pasajele din 

Scriptură, memoraţi versetele şi faceţi notițe. Rugaţi pe 

Duhul Sfânt să vă înveţe şi să vă arate adevărul. Este 

imposibil pentru orice om să vă impună să înțelegeți 

Scriptura, aceasta poate face doar Duhul Sfânt. Dacă El nu 

vă va da înțelegerea Cuvântului, atunci nu veţi putea 

înțelege niciodată acest Cuvânt. Dacă credeți și iubiţi 

Scripturile, cereţi de la Domnul să vă dea înțelegere, și El 

va face aceasta. El nu vă va întoarce. El vă va învăţa 

Cuvântul Său şi vă va pregăti pentru slujirea Sa. Într-o zi 

la Tronul Judecății lui Cristos veţi fi răsplătiţi pentru slujba 

făcută pentru El. Domnul să vă binecuvânteze în timp ce 

veţi creşte în harul şi cunoaşterea Domnului Isus Cristos. 
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SĂ RECAPITULĂM 
 

Circumcizia Spirituală 
 

Completaţi: 

 

1. „Posesiuni cumpărată” din Efeseni 1:13-14, este 

____________ nostru. 

 

2. Fiecare credincios este „___________ cu acel  

_______ ___________„ până la ziua răscumpărării. 

(Efeseni 1:13) 

 

3. Fiecare Credincios are ______ naturi. 

 

4. Fiecare credincios are omul _________________ şi 

omul _______________ în interiorul său.  

 

5. Omul cel vechi încă _______________,  dar omul 

cel nou nu poate _______________. 

 

6. Duhul omului născut din nou este perfect şi 

________________. 

 

7. Partea creştinului care păcătuieşte este 

____________ ______. 

 

8. Suntem responsabili pentru păcatele 

____________. 

 



86 

 

9. 1 Ioan 1:8-10 este un pasaj despre natura 

_________. 

 

10. 1 Ioan 3:6,9 este un pasaj despre natura ________. 

 

11. Romani 7:12-25 explică _______ spirituală, care 

are loc între cele două naturi în trupul 

credinciosului.  

 

12. Toţi creştinii posedă _________ personalitate, în 

realitate, creştinul este _______ în unul.  

 

13. Creştinul care urmează după plăcerile trupului va 

pierde răsplata la ___________ ______________ 

_____ _________, însă, cunoaştem că el nu poate 

pierde ____________________ sa. 


