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Introducere 

În această sesiune de învățătură vom discuta despre: 
 Cinci adevăruri despre noua creație în Cristos: 

o Noua creație este una cu Trinitatea (cu Tatăl, cu Isus Cristos/Cuvântul, și cu Duhul Sfânt) în esență și 
natură, dar nu în roluri. 

o Noua creație este Cuvântul lui Dumnezeu. 
o Noua creație are gloria lui Dumnezeu. 
o Noua creație este împărat și preot. 
o Noua creație este lumina lumii și sarea pământului. 

 
Una cu Trinitatea 

 Noua creație este una cu Trinitatea (cu Tatăl, cu Isus Cristos/Cuvântul, și cu Duhul Sfânt) în esență și 
natură, dar nu în roluri. 

 Creștinii sunt născuți din Dumnezeu, și acest lucru înseamnă că ei au aceeași a lui Dumnezeu, natura 
divină. 

 Câinii dau naștere la câini, pisicile dau naștere la pisici, oamenii dau naștere la oameni, și Dumnezeu dă 
naștere la dumnezei.  

 Sunt eu UNA cu tatăl meu pământesc? Da, din punct de vedere al naturii (natura umană), dar nu și al 
rolurilor. Tatăl meu are o personalitate diferită, o cale diferită în viață, dorințe diferite, talente, chemări, 
daruri, responsabilități, privilegii, etc. 

 Același lucru este adevărat și cu noua creație, cu Isus, cu Tatăl, și cu Duhul Sfânt. 
 Nu știu exact care este măsura completă a capacităților și naturii mele de dumnezen (mă refer la 

omnisciență, omnipotență, și în general la atributele lui Dumnezeu Însuși), dar știu cu certitudine cel puțin 
4 lucruri care sper că vor liniști mintea dvs. că nu sunt promotorul vreunei învățături New Age și nici al 
unor extreme negative din mișcare Cuvântul Credinței: 
o Chiar ca nouă creație și ca dumnezeu, eu încă trăiesc într-un trup fizic, iar acest lucru impune niște 

limitări în ce privește măsura manifestării naturii dumnezeiești, la fel cum și Isus a avut astfel de 
limitări. 

o Însă, pe baza a ceea ce ne este revelat în Scriptură, pot ști cu certitudine câteva din abilitățile și 
drepturile pe care le pot manifesta din natura divină aici pe pământ. Acestea sunt: vindecarea 

12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui 
Dumnezeu,  
13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 

Ioan 1:12-13 (NTLR) 

4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi ceea ce a adus victorie asupra lumii este 
credinţa noastră. 

1 Ioan 5:4 (NTLR) 
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bolnavilor, scoaterea demonilor, învierea morților, umblarea în sănătate și prosperitate continuă, 
înțelepciune, sfințenie, pace, bucurie, și autoritate. 

o Natura divină și autoritatea noii creații nu include dreptul de a controla, a manipula, sau a comanda alți 
oameni, sau viețile, voințele și dorințele altor oameni. Acest prerogativ este rezervat doar lui 
Dumnezeu Însuși, dar chiar și El respectă voința liberă (sau liberul arbitru). 

o Dumnezeu Tatăl, Fiul, și Duhul Sfânt sunt singurele persoane care vor primi vreodată închinare de la 
restul creației. Aceasta face parte din rolurile și prerogativele lor specifice. Noua creație în Cristos nu va 
primit niciodată închinare. Acesta este păcatul pentru care Lucifer a fost aruncat din cer. 

 Isus a spus că El era una cu Tatăl (v. 30), dar apoi știm că și El nu a considerat egalitatea cu Dumnezeu ca 
un lucru de apucat (Filipeni 2:5-6). Apoi în Matei 24:36 putem observa că sunt lucruri care Tatăl le știe, dar 
pe care Fiul nu le știe, deși ei sunt egali. Ei sunt egali în natură, dar nu și în roluri. 

 

1 Apoi Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte: 
2 „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Care te-am scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei. 
3 Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine! 
4 Să nu-ţi faci vreun idol reprezentând vreun lucru de sus din cer, de jos de pe pământ sau din apele de sub 
pământ.  
5 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, fiindcă Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, 
Care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinţilor lor, până la a treia sau a patra generaţie a celor ce Mă 
urăsc  
6 şi Îmi arăt îndurarea până la a mia generaţie a celor ce Mă iubesc şi împlinesc poruncile Mele. 

Exodul 20:1-6 (NTLR) 

30 Eu şi Tatăl una suntem. 
31 Iudeii au luat din nou pietre ca să arunce în El. 
32 Isus le-a zis: – V-am arătat multe lucrări bune de la Tatăl; pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în 
Mine? 
33 Iudeii I-au răspuns: – Nu pentru o lucrare bună aruncăm cu pietre în Tine, ci pentru o blasfemie, pentru că 
Tu, Care eşti om, Te faci Dumnezeu! 
34 Isus le-a zis:– Nu este scris în Legea voastră: „Eu am zis: «Sunteţi dumnezei!»“?  
35 Dacă pe aceia la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu El i-a numit „dumnezei“, şi Scriptura nu poate fi 
anulată,  
36 puteţi spune voi despre Cel pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume că rosteşte blasfemii, şi aceasta 
pentru că am zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu!“?! 

Ioan 10:30-36 (NTLR) 

6 Eu am zis: „Sunteţi «dumnezei», fii ai Celui Preaînalt, cu toţii. 

Psalmul 82:6 (NTLR) 

5 Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus, 
6 Cel Ce, existând în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie 
apucat. 

Filipeni 2:5-6 (NTLR) 
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 Aceia la care Cuvântul lui Dumnezeu a venit sunt numiți dumnezei (cu g mic) de Dumnezeu Însuși (v. 34). 
Ești tu o persoană la care Cuvântul lui Dumnezeu (cuvântul evangheliei, cuvântul harului Său) a venit? 
Atunci și tu ești un dumnezeu în natură de asemenea, dar nu în roluri.  

 Isus a fost sfințit de Tatăl și trimis în lume (v. 36). Însă, știm din Ioan 20:21 că așa cum El a fost trimis, așa 
am fost și noi trimiși, exact ca Isus. Apoi în Evrei 2:11, Biblia spune că atât Acela care sfințește (adică Isus), 
cât și cei ce sunt sfințiți sunt toți dintr-un singur Tată; acesta este motivul pentru care noi suntem frați cu 
Isus și împărtășim aceeași natură ca și Isus, și ca și Tatăl. 

 Doar prin faptul că L-a numit pe Dumnezeu Tatăl Său, iudeii au considerat că Isus se face egal cu 
Dumnezeu. Și acest lucru era de fapt adevărat. Este oare Dumnezeu Tatăl tău și al meu? Acest lucru 
înseamnă că și noi suntem egali cu El în natură. 

 Ziua aceea se referă la ziua de după învierea lui Isus când noi vom deveni noi creații. 
 Isus Cristos este în Tatăl, ceea ce înseamnă că tot ce ține de Cristos este în Tatăl. Însă și noi suntem în 

Cristos, iar Cristos este în noi, însemnând că noi suntem UNA cu Cristos. Din moment ce Cristos este în 
Tatăl, și noi suntem în Tatăl de asemenea. 

 Isus face această uniune foarte clară. Nu este vorba despre o unitate între El și Tatăl și o altă unitate 
separată între noi, noile creații. Tatăl este în Cristos și Cristos este în Tatăl, și noi (noile creații) suntem în 
Ei, și Ei (Tatăl și Cristos) sunt în noi. În plus, noi mai știm că Duhul Sfânt este deja în noi fără măsură. 

36 Dar despre ziua şi ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici Fiul), ci numai Tatăl. 

Matei 24:36 (NTLR) 

21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Aşa cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi!“ 

Ioan 20:21 (NTLR) 

11 Căci atât Cel Ce sfinţeşte, cât şi cei ce sunt sfinţiţi sunt toţi din Unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i 
numească fraţi. 

Evrei 2:11 (NTLR) 

18 Tocmai de aceea iudeii căutau şi mai mult să-L omoare, fiindcă nu numai că dezlega Sabatul, ci şi vorbea 
despre Dumnezeu ca despre Tatăl Său, făcându-Se astfel egal cu Dumnezeu. 

Ioan 5:18 (NTLR) 

18 Nu vă voi lăsa orfani; voi veni iarăşi la voi.  
19 Încă puţin, şi lumea nu Mă va mai vedea, însă voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.  
20 În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, voi în Mine şi Eu în voi. 

Ioan 14:18-20 (NTLR) 

21 ca toţi să fie una, aşa cum Tu, Tată, eşti în Mine, iar Eu în Tine; mă rog ca şi ei să fie în Noi, pentru ca lumea 
să creadă că Tu M-ai trimis. 

Ioan 17:21 (NTLR) 
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 Această unitate este în esență, în natură, dorințe, gânduri, voință, abilități, și roade. 

 Noua creație este un singur duh cu Isus Cristos, care este la rândul Lui un singur duh cu Tatăl și cu Duhul 
Sfânt. 

 Creștinii au întreaga natură divină în ei deja. EI au doar nevoie să o activeze (să devină), și să o manifeste în 
vieților lor din ce în ce mai mult, prin promisiunile Lui, prin auzirea/meditarea/și credința în promisiunile 
Lui, care sunt în Cuvântul Său. 

 Noi (creațiile noi), am primit plinătatea Sa în noi și har după har într-o formă latentă. Noi trebuie să o 
activăm prin înnoirea minții și prin credință. 

 În Cristos locuiește toată plinătatea dumnezeirii. 
 Tu ești în El, iar acest lucru înseamnă că toată plinătatea dumnezeirii locuiește și în tine de asemenea. Tu 

ești făcut(ă) complet(ă) în El. 

11 Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte-i, în Numele Tău, pe care 
Mi L-ai dat, pentru ca ei să fie una, aşa cum suntem Noi! 

Ioan 17:11 (NTLR) 

22 Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, aşa cum şi Noi suntem una. 

Ioan 17:22 (NTLR) 

17 Dar cel ce se alipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 

1 Corinteni 6:17 (NTLR) 

4 Prin aceste lucruri, El ne-a dăruit promisiunile Lui preţioase şi foarte mari, pentru ca, prin acestea, scăpând 
de depravarea care este în lume din cauza poftelor, să deveniţi părtaşi ai naturii dumnezeieşti. 

2 Petru 1:4 (NTLR) 

16 Fiindcă noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har. 

Ioan 1:16 (NTLR) 

9 Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii  
10 şi în El, Care este capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, sunteţi şi voi compleţi. 

Coloseni 2:9-10 (NTLR) 

11 El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători,  
12 pentru echiparea sfinţilor pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos,  
13 până când vom ajunge toţi la unitate în credinţă şi în cunoaşterea Fiului lui Dumnezeu, la omul matur şi la 
măsura maturităţii plinătăţii lui Cristos. 

Efeseni 4:11-13 (NTLR) 
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 Dumnezeu se așteaptă ca noi să umblăm în viața aceasta în măsura staturii plinătății lui Cristos, ceea ce 
înseamnă trăirea în plinătatea lui Cristos și manifestarea ei, această plinătatea fiind plinătatea lui 
Dumnezeu Însuși. 

 Ție ți-a fost deja dat acces la toată plinătatea lui Dumnezeu, dar acum tu trebuie să te umpli/să 
implementezi/să activezi TOATĂ PLINĂTATEA lui Dumnezeu (și nu doar o parte). 

 Așa că este posibil pentru un creștin aici pe pământ să fie UMPLUT CU TOATĂ PLINĂTATEA LUI 
DUMNEZEU, cu tot ceea ce Dumnezeu ESTE, și aceasta se va întâmpla numai prin credință. 

 
Cuvântul lui Dumnezeu 

 Noua creație este născută din Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că noua creație este Cuvântul lui 
Dumnezeu, așa cum și Isus Cristos a fost. Diferența este că în Isus Cuvântul a fost manifestat pe deplin, în 
timp ce în noi este într-o formă latentă și pură (brută), și noi trebuie să îl manifestăm progresiv în gândirea 
noastră, în acțiunile noastre, și în comportamentul nostru, prin credință.  

 Toate lucrurile au fost făcute prin Cuvântul, care este acum reprezentat de noua creație. 
 În Cuvânt este Viață și viața este lumina oamenilor. Acest lucru înseamnă că Viața este în tine acum și tu 

ești lumina oamenilor. 

 Din cauză că Duhul este în tine acum și tu ești Cuvântul, și cuvintele tale sunt acum Spirit și Viață. Cuvintele 
tale au putere acum, atunci când ele reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu (Cuvântul harului) vorbit cu 

14 De aceea îmi plec genunchii înaintea Tatălui,  
15 din Care îşi primeşte numele întreaga familie, din cer şi de pe pământ,  
16 şi mă rog ca, potrivit cu bogăţiile Sale slăvite, să fiţi întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul lăuntric,  
17 astfel încât Cristos să locuiască, prin credinţă, în inimile voastre, pentru ca, fiind înrădăcinaţi şi statorniciţi în 
dragoste,  
18 să puteţi înţelege, împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, înălţimea şi adâncimea dragostei 
lui Cristos,  
19 să cunoaşteţi dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoaştere, ca astfel să fiţi umpluţi de toată 
plinătatea lui Dumnezeu. 

Efeseni 3:14-19 (NTLR) 

23 Aţi fost născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu care este viu şi care rămâne pe vecie. 

1 Petru 1:23 (NTLR) 

1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.  
2 El era la început cu Dumnezeu.  
3 Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El.  
4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. 

Ioan 1:1-4 (NTLR) 

63 Duhul este Cel Ce dă viaţă; carnea nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă. 

Ioan 6:63 (NTLR) 
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credință. 
 Ce este Cuvântul lui Dumnezeu sau ce înseamnă cuvântul harului? Cuvântul harului constituie tot ceea ce 

noua creație a devenit împreună cu roadele, dorințele, capacitățile, drepturile, privilegiile, și 
responsabilitățile ei. Cuvântul harului înseamnă tot ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune că ești și ai ca și 
creștin, ca și nouă creație în Cristos. 

 Ca și nouă creație, tot ceea ce vorbești acum cu credință, mută munții. De ce? Pentru că ai devenit 
Cuvântul, care a creat totul doar prin cuvinte.  

 Tu trebuie să fii foarte atent ce vorbești acum și ce anume declari peste tine, peste viața ta, peste copiii tăi, 
peste destinul tău, peste serviciul tău, peste slujirea ta, și peste posesiunile tale. 

 Când vorbești negativ, de obicei crezi cu toată inima lucrurile negative. Aceasta este credință negativă, însă 
tot credință se cheamă. Așa că, atunci când vorbești, aceste cuvinte se vor manifesta în realitate, chiar 
dacă s-ar putea să nu se întâmple imediat.  

 Când vorbești Cuvântul lui Dumnezeu și îl declari, chiar dacă la început poate are putere mică din cauză că 
credința este mică, dacă perseverezi, mintea ta se va schimba și va începe să îl creadă, iar apoi va începe să 
se manifeste din ce în ce mai mult. 

 Tu vorbești la început pentru a crede, și apoi la un moment dat tu continui să vorbești din cauză că crezi.  

 Oridecâteori te uiți într-o oglindă, pe cine vezi acolo? Te vezi pe tine, nu-i așa? 
 Din punct de vedere spiritual, oglinda este legea libertății, legea lui Cristos, sau cuvântul harului. 
 Pasajul de mai sus ne îndeamnă să ne uităm în oglinda Cuvântului la fața noastră naturală, la ceea ce 

suntem deja în Cristos, și apoi să nu uităm ce am văzut, ci să mergem și să fim și să facem ceea ce am văzut 
că deja suntem.  

 Tu ești Cuvântul. Când te uiți în oglinda Cuvântului, te vezi pe tine însuți – Cuvântul. Apoi trebuie să mergi 
și să faci Cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu este manualul noii creații. 

 
Gloria lui Dumnezeu 

 Există două conotații principale ale cuvântului ”glorie” (gr. Doxa): 
o Opinie, judecată, perspectivă, laudă. Această conotație apare în versetele următoare:  

23 Adevărat vă spun că dacă cineva ar zice acestui munte: „Ridică-te şi aruncă-te în mare!“ şi nu s-ar îndoi în 
inima lui, ci ar crede că ceea ce spune se va întâmpla, i se va da întocmai! 

Marcu 11:23 (NTLR) 

22 Fiţi împlinitori ai Cuvântului şi nu doar ascultători, înşelându-vă singuri!  
23 Căci dacă cineva este un ascultător al Cuvântului, dar nu este şi un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un 
om care-şi priveşte propria faţă într-o oglindă, 
24 iar, după ce s-a privit, el pleacă şi uită imediat cum era.  
25 Însă, cel ce se opreşte să privească în Legea desăvârşită – Legea libertăţii – şi perseverează în ea, nu ca un 
ascultător uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit în lucrarea lui. 

Iacov 1:22-25 (NTLR) 

41 Eu nu caut slavă de la oameni. 

Ioan 5:41 (NTLR) 
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o Splendoare, strălucire, putere, excelență, o stare exaltată, binecuvântare.  

 În această secțiune, vom aborda cea de a doua semnificație a cuvântului ”glorie” în noua creație. 

 Dumnezeu este un Dumnezeu al gloriei, însă El primește și glorie/laude de la oameni. 

 Isus a fost adus înapoi la viață prin gloria Tatălui – această este puterea propriu-zisă a Tatălui. Această 
glorie este ceva extraordinar. 

 Toată rasa umană a pierdut gloria lui Dumnezeu la cădere. Dar după salvare, acea glorie este restaurată în 
noua creație. 

 Isus Cristos ne-a dat nouă gloria Tatălui, măreția Sa, puterea Sa, și binecuvântarea Sa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Cum puteţi crede voi, care căutaţi slavă unii de la alţii şi nu căutaţi slava care vine de la singurul 
Dumnezeu?! 

Ioan 5:44 (NTLR) 

11 Isus a făcut acest început al semnelor Lui în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava, iar ucenicii Lui au crezut în El. 

Ioan 2:11 (NTLR) 

2 El a răspuns:– Fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei i S-a arătat strămoşului nostru Avraam în timp ce se 
afla în Mesopotamia, înainte de a locui în Haran, 

Faptele Apostolilor 7:2 (NTLR) 

4 Noi deci am fost îngropaţi împreună cu El prin botezul în moarte, pentru ca, aşa cum Cristos a fost înviat din 
morţi prin slava Tatălui, la fel să putem şi noi să umblăm în noutatea vieţii. 

Romani 6:4 (NTLR) 

23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 

Romani 3:23 (NTLR) 

22 Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, aşa cum şi Noi suntem una; 

Ioan 17:22 (NTLR) 
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 Înțelepciunea lui Dumnezeu a fost predestinată pentru GLORIA NOASTRĂ aici pe pământ (v. 7). 
 Domnul este Domnul gloriei (v. 8) 
 Ce este această glorie? Versetul 9 ne spune că această glorie reprezintă lucruri pe care ochiul nu le-a văzut 

și urechea nu le-a auzit.  
 Ce sunt aceste lucruri? Ele sunt lucruri care ne-au fost revelate nouă, lucruri date nouă gratis de către 

Dumnezeu, lucruri ale Duhului, pe care omul natural nu le înțelege, el nu le poate evalua, analiza, și nici nu 
le poate asimila.  

 Oamenii spirituali evaluează și analizează toate lucrurile cu exactitate, toate situațiile, circumstanțele, 
conform cu realitatea lor, chiar și lucrurile nevăzute, și aceștia iau decizii spirituale care s-ar putea să nu 
pară deloc logice omenește.  

 Oamenii spirituali la rândul lor nu pot fi evaluați (examinați), analizați, sau înțeleși de nimeni, pentru că 
oamenii spirituali au mintea lui Cristos, gândesc ca Cristos, vorbesc ca Cristos, și decid ca Cristos. 

 Misterul despre care acest pasaj vorbește este Cristos în tine, și acest mister are bogății de glorie.  
 Acest mister este speranța gloriei, speranța de glorie aici pe pământ, pentru că în cer oricum vom fi în 

glorie. Însă Cristos din tine dorește să iasă afară prin tine și să-Și manifeste gloria. Dacă Îl ai pe Cristos în 
tine, tu ai speranță că gloria va fi manifestată în mod progresiv prin tine în toate domeniile vieții tale, și 
oamenii vor simți și vor vedea acea glorie. Exemplu: apartamenul meu din România când l-am închiriat, 

6 Totuşi ceea ce vorbim noi printre cei maturi este o înţelepciune, dar nu a veacului acestuia şi nici a 
conducătorilor acestui veac, cărora li se va pune capăt,  
7 ci vorbim despre înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu, care a fost ascunsă şi pe care Dumnezeu a destinat-o, 
înainte de a fi veacurile, pentru gloria noastră.  
8 Nici unul dintre conducătorii acestei lumi n-a înţeles-o, pentru că, dacă ar fi înţeles-o, nu L-ar fi răstignit pe 
Domnul slavei.  
9 Totuşi, aşa cum este scris: „Nici un ochi n-a văzut, nici o ureche n-a auzit şi la mintea omului nu s-a suit ceea 
ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care-L iubesc.“ 
10 Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri prin Duhul, pentru că Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile 
adânci ale lui Dumnezeu.  
11 Cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, dacă nu duhul omului, care este în el? Tot astfel, nimeni nu 
cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, în afară de Duhul lui Dumnezeu.  
12 Însă noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile care ne-au fost 
oferite prin har de către Dumnezeu.  
13 Nu vorbim prin cuvinte învăţate prin înţelepciunea omenească, ci prin învăţături de la Duhul, întrebuinţând 
lucrurile duhovniceşti pentru cei duhovniceşti.  
14 Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, şi nu le poate 
înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.  
15 Cel duhovnicesc însă judecă toate lucrurile, iar el nu poate fi judecat de nimeni.  
16 Căci „Cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-L poată sfătui?“ Noi însă avem gândul lui Cristos. 

1 Corinteni 2:6-16 (NTLR) 

24 Acum mă bucur în suferinţe pentru voi şi împlinesc în trupul meu ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos 
pentru trupul Său, care este Biserica.  
25 Am devenit slujitorul ei, prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi, aceea de a 
face pe deplin cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu,  
26 taina care a fost ascunsă de veacuri şi de generaţii, dar care acum a fost descoperită sfinţilor Lui,  
27 cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute, între neamuri, bogăţiile glorioase ale acestei taine, şi anume: 
Cristos în voi, nădejdea gloriei. 

Coloseni 1:24-27 (NTLR) 
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chiriașa a spus că ea a experimentat un sentiment de bunăstare și de liniște sufletească în momentul în 
care a intrat în acel apartament.  

 Noi ne uităm în oglinda slavei Domnului. Oglinda este gloria Domnului, și aceasta înseamnă că și noi 
suntem slava lui Dumnezeu, pentru că noi ne vedem pe noi înșine în acea oglindă. 

 Cu cât mai intens, și persistent, și continuu privim în slava Domnului și ne amintim că noi suntem aceeași 
glorie, iar apoi medităm la ea, și o proclamăm, cu atât mai mult manifestăm acea glorie în viețile noastre, 
din slavă în slavă. 

 Există o moștenire ÎN SFINȚI pentru astăzi, care are glorie, și nu numai glorie, ci bogății de glorie. 

 Căutarea lucrurilor de sus unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu, nu se referă la viața viitoare, în sensul 
că să ne gândim cât de frumos va fi când vom ajunge toți în cer. 

 Lucrurile de sus sunt lucrurile de dincolo de acest tărâm pământesc, pe care Dumnezeu ni le-a dat în 
Cristos, și unde Cristos este Rege. Acestea sunt lucruri spirituale care guvernează tărâmul pământesc, și 
care există în tărâmurile cerești. 

 Aceste lucruri sunt lucruri care ne-au fost date în dar: autoritatea noastră în Cristos, binecuvântările 
spirituale, harul, dragostea, sfințenia, sănătatea, prosperitatea, înțelepciunea, pacea, bucuria, și victoria. 
Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să ne fixăm mintea, lucrurile supranaturale asupra cărora avem 
drept legal.  

 Atunci Cristos, care este în noi, și care este viața noastră, va fi revelat prin noi și noi vom fi de asemenea 
revelați cu El în glorie aici pe pământ. Slava Lui va fi manifestată prin noi. 

18 Noi toţi, cu feţe neacoperite, reflectăm slava Domnului, ca într-o oglindă, şi suntem transformaţi în 
asemănarea Sa din slavă în slavă; aceasta vine de la Domnul, Care este Duhul. 

2 Corinteni 3:18 (NTLR) 

17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi 
descoperire în cunoaşterea lui,  
18 luminând puterea de înţelegere a minţii voastre, ca să cunoaşteţi care este nădejdea la care v-a chemat, 
care este bogăţia slăvită a moştenirii Lui în sfinţi. 

Efeseni 1:17-18 (NTLR) 

1 Dacă aţi fost înviaţi împreună cu Cristos, căutaţi lucrurile de sus, unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu! 
2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ,  
3 pentru că voi aţi murit, iar viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.  
4 Când Cristos – viaţa voastră – Se va arăta, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu El în glorie. 

Coloseni 3:1-4 (NTLR) 

10 Voi sunteţi martori – şi Dumnezeu de asemenea – că purtarea noastră faţă de voi, cei care credeţi, a fost 
sfântă, dreaptă şi fără pată.  
11 Aşa cum ştiţi, ne-am ocupat de fiecare dintre voi, ca un tată de copiii săi,  
12 încurajându-vă, îndemnându-vă şi insistând să trăiţi într-un mod vrednic de Dumnezeu, Care v-a chemat în 
Împărăţia şi slava Lui. 

1 Tesaloniceni 2:10-12 (NTLR) 
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 Dumnezeu Însuși ne-a chemat pe noi, credincioșii, la Împărăția și slava Lui. El ne-a chemat la glorie și ca să 
proclamăm calitățile și virtuțile Sale aici pe pământ. 

 El ne-a chemat pe noi, credincioșii, prin evanghelie, ca noi să obținem slava Domnului nostru Isus Cristos. 

 Scopul lui Dumnezeu prin Cristos a fost să aducă pe mulți fii la slavă din nou. Credincioșii nu mai sunt lipsiți 
de slava lui Dumnezeu, ci sunt plini de glorie acum. 

 După suferințele lui Cristos, este o slavă care urmează și care vine înainte de a doua venire a lui Cristos. 
 Această slavă se referă la aceste lucruri care ne-au fost anunțate și în care îngerii tânjesc să privească, și 

anume descoperirea și aplicarea evangheliei în sfinți. 
 Noi ne fixăm speranța complet pe harul care ne este adus în și prin revelarea lui Isus Cristos în noi acum, și 

nu la cea de a doua venire a Lui. 
 
Rege și preot 

13 Însă noi Îi mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţi iubiţi de Domnul, pentru că Dumnezeu v-a 
ales ca prim rod pentru mântuire, prin lucrarea de sfinţire a Duhului şi prin credinţa în adevăr.  
14 La aceasta v-a chemat El prin Evanghelia pe care v-am vestit-o, astfel încât să aveţi parte de slava Domnului 
nostru Isus Cristos. 

2 Tesaloniceni 2:13-14 (NTLR) 

10 Cel pentru Care şi prin Care sunt toate a considerat potrivit ca, pentru a duce mulţi fii la slavă, să-L 
desăvârşească prin suferinţe pe Autorul mântuirii lor.  
11 Căci atât Cel Ce sfinţeşte, cât şi cei ce sunt sfinţiţi sunt toţi din Unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i 
numească fraţi. 

Evrei 2:10-11 (NTLR) 

10 Cu privire la această mântuire, profeţii care au profeţit despre harul ce urma să fie al vostru, au căutat şi au 
cercetat cu atenţie,  
11 încercând să afle ce vreme sau ce împrejurări le arăta Duhul lui Cristos din ei, atunci când a prezis 
suferinţele lui Cristos şi slava care urma după acestea.  
12 Lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înşişi, ci pentru voi, cu privire la lucrurile care v-au fost 
anunţate acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer – lucruri în care chiar şi îngerii 
doresc să privească. 
13 Prin urmare, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiind treji, puneţi-vă pe deplin nădejdea în harul care vă va 
fi adus la descoperirea lui Isus Cristos! 

1 Petru 1:10-13 (NTLR) 

4 Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: har şi pace vouă de la Cel Care este, Care era şi Care vine, de 
la cele şapte duhuri care se află înaintea tronului Său  
5 şi de la Isus Cristos, Martorul credincios, Întâiul născut dintre cei morţi şi Conducătorul regilor pământului!A 
Celui Care ne iubeşte, Care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui  
6 şi ne-a făcut să fim o Împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava şi puterea în vecii 
vecilor! Amin. 

Apocalipsa 1:4-6 (NTLR) 
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 Isus Cristos este atât Rege cât și Preot, și noi la rândul nostru am devenit în El de asemenea împărați și 
preoți ai Dumnezeului nostru. 

 Noi am devenit nu orice fel de preoție, ci una regală. 

 Domnia noii creații în viață este peste păcat, moarte, întuneric, boală și blestem. 

 
Lumină și sare 

 Tu și cu mine, noile creații, suntem lumina lumii acum și sarea pământului, în Cristos. 

10 şi i-ai făcut o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru; şi ei vor domni pe pământ!“ 

Apocalipsa 5:10 (NTLR) 

9 Însă voi sunteţi o spiţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui 
Dumnezeu, ca să puteţi proclama faptele măreţe ale Celui Ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 

1 Petru 2:9 (NTLR) 

17 Căci dacă prin greşeala unuia singur moartea a domnit prin acel unul, cu atât mai mult vor domni în viaţă cei 
ce primesc belşugul harului şi darul dreptăţii prin Acel Unul Singur, Isus Cristos. 

Romani 5:17 (NTLR) 

14 pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteţi sub Lege, ci sub har! 

Romani 6:14 (NTLR) 

19 Iată, v-am dat autoritate să călcaţi peste şerpi, peste scorpioni şi peste toată puterea duşmanului, şi nimic 
nu vă va răni! 

Luca 10:19 (NTLR) 

8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţiţi-i pe cei leproşi, scoateţi afară demonii! Fără plată aţi 
primit, fără plată să daţi! 

Matei 10:8 (NTLR) 

13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată?! Nu mai 
este bună la nimic, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. 
14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 

Matei 5:13-14 (NTLR) 

8 Odată eraţi întuneric, dar acum, în Domnul, sunteţi lumină. Trăiţi ca nişte copii ai luminii. 

Efeseni 5:8 (NTLR) 
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 Lumina nu înseamnă doar moralitate și bunătate, ci înseamnă și înțelepciune în decizii, cunoaștere, 
capacitate de înțelegere, putere și răbdare. 

 Tu ești un/o sfânt(ă) în Lumină, și tu ai access la moștenire, te poți bucura de ea. 

 Noi suntem fii ai luminii. 
 
Versete de memorat 

 
Dacă aveți orice fel de întrebare din Biblie sau din această sesiune de învățătură, sau dacă vă confruntați cu o 
problemă personală (în finanțe, în familie, cu copiii, cu dependențe, sau cu o boală în trupul dvs., etc.) pentru 
care aveți nevoie de rugăciune, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresa de email 
contact@eduardserediuc.org sau direct de pe website de la secțiunea de contact, formularul “Întrebări 
generale”. Soția mea și cu mine ne vom face timp să vă răspundem și să ne rugăm pentru dvs. Dumnezeu să vă 
binecuvinteze! 
 

16 Fiindcă noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har. 

Ioan 1:16 (NTLR) 

11 Căci atât Cel Ce sfinţeşte, cât şi cei ce sunt sfinţiţi sunt toţi din Unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i 
numească fraţi. 

Evrei 2:11 (NTLR) 

9 De aceea şi noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să fiţi umpluţi de 
cunoaşterea voii Lui, cu toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească,  
10 pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în toate, rodind tot felul de fapte bune şi 
crescând în cunoaşterea lui Dumnezeu,  
11 fiind întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria Lui slăvită, ca să fiţi pregătiţi să înduraţi totul cu răbdare,  
12 mulţumindu-I cu bucurie Tatălui, Care ne-a îndreptăţit să avem parte de moştenirea sfinţilor în Împărăţia 
luminii. 

Coloseni 1:9-12 (NTLR) 

4 Însă voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, aşa încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ.  
5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem fii ai nopţii sau ai întunericului. 

1 Tesaloniceni 5:4-5 (NTLR) 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/

