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Introducere 

 V-ați întrebat vreodată ca și creștin(ă) în ce constă bogăția slăvită a moștenirii lui Dumnezeu în sfinți și 
nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi despre care apostolul Pavel vorbește în Efeseni 1:17-19?  

 Ce aplicație practică are acea moștenire pentru mine personal aici pe pământ? Ce pot folosi din ea și cum o 
pot folosi? Sau ce înseamnă ceea ce Pavel menționează în Romani 8:16-17, că noi suntem moștenitori ai lui 
Dumnezeu și co-moștenitori împreunp cu Cristos?  

 Ce anume am moștenit și în ce fel mă ajută acest lucru? Când primești o moștenire, vrei să știi exact în ce 
constă și cum poți intra în posesia ei. Ce anume se întâmplă în oameni atunci când ei Îl primesc pe Domnul 
Isus Cristos în inimile lor și sunt născuți din nou? Cum îi ajută acest lucru pe credincioși să trăiască o viață 
de credință și de victorie pe acest pământ pentru onoarea lui Dumnezeu? În această serie despre Noua 
Creație, vom studia exact acest lucruri pe larg, și înspre asta ne îndreptăm. Înțelegerea acestor lucruri va 
avea un impact extraordinar în viața noastră de rugăciune, în felul cum citim și interpretămn Cuvântul lui 
Dumnezeu, în modul în care ne închinăm, precum și în felul cum interpretăm și gestionăm diferitele 
probleme ale vieții. 

 Însă, pentru a înțelege aceste lucruri cât mai bine, trebuie întâi să vedem cum au fost create primele ființe 
umane, din ce sunt ele alcătuite ca și constituție, ce s-a întâmplat la căderea primului om în păcat, și în ce 
stare se nasc ființele umane în această lume datorită acelui eveniment.  

 Așa că vom porni călătoria noastră la momentul creației și chiar înainte de creație. Vom începe cu 
Dumnezeu Însuși și vom stabili niște concepte fundamentale despre tărâmul spiritual, despre natura lui 
Dumnezeu ca Duh, și despre natura spiritului uman. 

 
1. Fiecare persoană creată de Dumnezeu este un spirit 

 Dumnezeu este Spirit. Isus este și El complet Dumnezeu, așa că și El este Spirit de asemenea. Mai mult, și 
Duhul Sfânt este Dumnezeu, așa că și El este Spirit. 
 
 

 

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  
19 şi care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui. 

Efeseni 1:17-19 (NTLR) 

16 Duhul Însuşi depune mărturie, împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu.  
17 Iar dacă suntem copii, suntem şi moştenitori – moştenitori ai lui Dumnezeu, moştenitori împreună cu 
Cristos, dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să putem fi şi proslăviţi împreună cu El. 

Romani 8:16-17 (NTLR) 
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 Fiecare persoană creată de Dumnezeu este în primul și în primul rând un spirit. Lucifer a fost creat ca și 
spirit și el continuă să fie un spirit și în ziua de astăzi. Îngerii și demonii sunt spirite de asemenea. Adam a 
fost creat după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:27) și din moment ce Dumnezeu este Spirit, primul om 
creat a fost si el spirit. Desigur, Dumnezeu a modelat un trup pentru Adam din țărâna pământului (Geneza 
2:7), dar când Dumnezeu a suflat viața Lui în trup, aceea a fost adevărata persoană a lui Adam (duhul său) 
și nu trupul lui. 

 
2. Fiecare spirit este o persoană reală și are o natură  

 Deși este invizibil de către ochiul uman, fiecare spirit este o persoană reală care are o natură. Când afirm 
faptul că fiecare spirit este o persoană reală, mă refer la faptul că are o esența sau o substanță vitală, nu 
este ceva doar simbolic, teoretic, sau metaforic. De exemplu, noi nu putem vedea vântul, dar vântul are o 
substanță pe care o putem simți atunci când el bate. În același fel este un spirit. Când vorbesc despre 
faptul că fiecare persoană (sau spirit) are o natură, mă refer la faptul că fiecare duh are anumite abilități și 
un anume fel de a gândi, de a fi, de a acționa, și de a vorbi. 

 Dumnezeu Tatăl este real, El are o esență, o substanță, dar are și o natură. Același lucru poate fi spus 
despre Duhul Sfânt și despre Isus. De fapt, toate cele 3 persoane ale Dumnezeirii împărtășesc aceeași 
natură. În acest sens, ele sunt egale și veșnice. 

 Lucifer (sau Satan) este real și are o natură de asemenea. Înainte de căderea lui din cer, se pare că avea și 
un trup spiritual. El putea fi văzut, strălucea, și era îmbrăcat în tot felul de pietre prețioase. Adam era și el 
real și avea o natură ca și spirit locuind în trup. 

 Mă auziți că tot vorbesc despre natura unui spirit sau a unei persoane, dar oare în ce constă această 
natură? 

 
3. Natura unui spirit poate fi doar viață sau moarte 

 După cum vom vedea din Biblie, natura unui spirit poate fi doar VIAȚĂ sau MOARTE, adică  VIAȚĂ spirituală 
sau MOARTE spirituală.  

 La Dumnezeu nu există căi de mijloc, jumătăți de masură, lucruri parțiale, sau amestecături, ci doar 
absoluturi eterne: ești ori vinovat ori justificat, mort sau viu, păcat sau neprihănire, moarte sau viață, 
întuneric sau lumină. 

 
 

24 “Dumnezeu este Duh, iar cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” 

 Ioan 4:24 (NTLR) 

27 Astfel, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat şi femeie i-a 
creat. 

 Geneza 1:27 (NTLR) 

7 Atunci Domnul Dumnezeu l-a modelat pe Adam din ţărâna pământului şi a suflat în nările lui suflare de viaţă, 
iar Adam a devenit un suflet viu. 

 Geneza 2:7 (NTLR) 
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 Deși anticipez puțin niște lucruri, în aceste versete putem observa că oamenii care nu sunt în Cristos sunt 
morți în duhul lor (au natura morții spirituale), în timp ce creștinii născuți din nou au viață eternă în spiritul 
lor (viața spirituală este noua lor natură). 

 Ce este viața spirituală (viața eternă)? 
o Dumnezeu Tatăl, Fiul (Cuvântul), și Duhul Sfânt, au viață spirituală eternă în Ei Înșiși. Natura Lor este 

viață spirituală. 
o Tatăl are viață în El Însuși, și El a dat aceeași viață Fiului Său de asemenea: 

o Cuvântul era Dumnezeu și Cuvântul era viața: 

o Încă un lucru important de reținut aici, și care e oarecum evident, este că între cele 2 tipuri naturi ale 
unui spirit există o relație de subordonare și anume: viața domină moartea, lumina face ca întunericul 
să dispară.   

 
 

5 ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos, cu toate că eram morţi în păcatele noastre: prin har aţi fost mântuiţi. 

Efeseni 2:5 (NTLR) 

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

Efeseni 5:8 (NTLR) 

14 Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă pentru că îi iubim pe fraţi; cine nu iubeşte rămâne în moarte. 

1 Ioan 3:14 (NTLR) 

24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu 
vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă. 

Ioan 5:24 (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.  
5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o. 

Ioan 1:1-5 (NTLR) 

5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o. 

Ioan 1:5 (NTLR) 

26 “Căci aşa cum Tatăl are viaţa în Sine Însuşi, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine Însuşi; 

Ioan 5:26 (NTLR) 
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o Duhul Sfânt are aceeași natură de viață: 

o Unul din scopurile principale ale venirii lui Isus pe pământ a fost să dea oamenilor căzuți aceeași viață 
în duhurile lor din abundență. Nu mă refer la viață abundentă, ci la substanța vieții din abundență, 
ceea ce include și o existență abundentă și prosperă, dar nu numai. 

o Viața eternă este natura și substanța lui Dumnezeu Însuși din tărâmul eternității: 

o Viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului, Isus Cristos. 
o Când cunoști o persoană foarte bine, știi cum gândește, ce îi place, ce nu îi place, ce poate face, știi 

toate caracteristicile (atributele) acelei persoane, caracterul ei, natura ei. 
o Viață eternă este tot ceea ce Dumnezeu este și reprezintă: dragoste, bucurie, pace, răbdare, 

bunăvoință, bunătate, credincioșie, gentilețe, autocontrol, disciplină, sfințenie, neprihănire, smerenie, 
claritate, integritate, sinceritate, adevăr, generozitate, sănătate, prosperitate, înțelepciune, succes, 
victorie, putere și tărie. 

o Chiar dacă viața este una din cel două naturi posibile pe care un spirit le poate avea la un moment dat, 
această viață poate fi considerată și un tărâm, o anume dimensiune de trăire, un mod de trăire. 

 Ce este moartea spirituală? 
o Când un spirit moare, acesta devine separat de Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că moartea spirituală 

este complet opusul vieții spirituale. Moartea spirituală este tot ceea ce Dumnezeu nu e: ură, tristețe, 
durere, depresie, amărăciune, suferință, confuzie, mânie, răzvrătire, violență, răutate, necredincioșie, 
corupție, nesinceritate, minciună, imoralitate, necurăție, senzualitate, mândrie, poftă, eșec, slăbiciune, 
păcătoșenie, lăcomie, boală, lipsă, blestem, sărăcie, frică, nesăbuință, ignoranță, idolatrie, gelozie, 
beție și certuri. 

o Nu seamănă această listă cu firea pământească? 

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) 

2 Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. 

Romani 8:2 (NTLR) 

10 “Hoţul nu vine decât ca să fure, să înjunghie şi să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viaţă şi s-o aibă din 
abundenţă. 

Ioan 10:10 (NTLR) 

24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu 
vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă. 

Ioan 5:24 (NTLR) 

3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos, pe Care 
L-ai trimis Tu. 

Ioan 17:3 (NTLR) 
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o Putem înțelege mai bine ce este moartea spirituală doar prin a observa ce s-a întâmplat cu Lucifer și 
Adam după ce au căzut. Spiritele lor au devenit moarte. Adam a început să experimenteze toate aceste 
efecte ale morții și ale intrării păcatului în lume și să fie supus lor doar după cădere și nu înainte. 

 Noi oamenii funcționăm mai mult în lumea fizică. În această situație, cum putem oare detecta viața și 
moartea? Cum putem noi percepe natura unui spirit? Acest lucru se poate face printr-o interfață pe care 
fiecare spirit o are – sufletul. 

 
4. Un spirit are o interfață de manifestare 

 Fiecare spirit are un suflet ca și o interfață, sau un canal de manifestare a naturii spiritului. Duhul este 
inima sau centrul persoanei, și acest duh este “înfășurat” de suflet.  

 Un lucru important de reținut aici este că spiritul și sufletul sunt inseparabile și nu pot exista unul fără 
celălalt. Când Dumnezeu creează un spirit, el este automat creat și cu un suflet. Chiar și Dumnezeu care 
este Spirit, are suflet (voință, sentimente, rațiune). Spiritul și sufletul împreună constituie partea spirituală 
și invizibilă a unei persoane. Cu toate acestea, duhul și sufletul au roluri puțin diferite. De aici încolo, 
pentru ușurință în comunicare, vom folosi următoarea terminologie: o persoană este un spirit, ce are un 
suflet, și trăiește sau nu într-un trup. 

 În funcție de natura spiritului, toate părțile sufletului (voința, rațiunea, sentimentele, convingerile, 
vorbirea) vor manifesta fie viață spirituală, fie moarte spirituală.  

 Mintea și convingerile din minte sunt dezvoltate și antrenate in timp să funcționeze după “specificațiile” 
naturii spiritului și apoi toate celelalte aspecte ale sufletului sunt influențate semnificativ de această 
programare a minții: voința, sentimentele, vorbirea/gura. Permiteți-mi să clarific acest lucru cu o explicație 
mai detaliată. 

 Noi știm din psihologie că mintea umană are în general 2 nivele: unul conștient și unul inconștient. În 
partea inconștientă a minții (care include și subconștientul) sunt stocate: memoria de termen lung, toate 
convingerile, obiceiurile, dependențele care le construim in timp, și toate experiențele prin care am trecut 
împreună cu toate sentimentele, senzațiile, culorile, mirosurile care au însoțit acele momente specifice în 
timp. Mintea (care este o parte a sufletului), și în mod special secțiunea inconștientă a ei, funcționează 
într-o așa manieră, încât dacă natura unui spirit se schimbă imediat, programarea din mintea inconștientă 
acumulată până în acel moment, nu se schimbă imediat, ci în timp și cu un efort conștient intenționat. De 
aceea procesul de înnoire a minții necesită timp. Mintea poate elibera sau limita manifestarea naturii unui 
spirit prin suflet (emoții, rațiune, voință, etc.) sau prin trupul fizic, dacă acel spirit are un trup. De fapt, nu 
toate duhurile au un trup fizic. 

 
5. Un spirit poate sau nu locui într-un trup 

 Un duh nu are nevoie neapărat de un trup pentru a exista. 
 Dacă un duh locuiește într-un trup pentru o anumită perioadă, acel trup poate fi un trup uman fizic sau un 

trup spiritual. 
 De exemplu, Isus a avut un trup pur fizic înainte de moarte și un trup spiritual după înviere. Trupul spiritual 

poate deveni invizibil câteodată ochiului uman. 
 Trupul spiritual al lui Isus a fost unul palpabil și fizic. El putea fi atins și pipăit (Toma), putea mânca (peștii 

împreună cu ucenicii), dar și putea dispărea și apărea în diferite locuri, și putea merge prin ziduri. 
 După cum vedeți, fizicalitatea unui spirit nu este primordială. Spiritul este cel care guvernează materia, 

lumea fizică, și nu invers. Noi suntem așa de obișnuiți să interacționăm în lumea fizică, că am ajuns să și 
gândim toate lucrurile dinspre dimensiunea fizică înspre cea spirituală, în loc să fie invers. 
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6. Spiritul guvernează materia 

 Dumnezeu a creat toată materia și tot ceea ce poate  fi văzut din spirit, prin cuvinte. El a creat pământul, 
cerurile, munții, oamenii, animalele, copacii, vegetația, etc. 

 Duhul este mult mai puternic decât materia, de fapt tărâmul spiritual guvernează complet materia. 
Tărâmul supranatural guvernează tărâmul natural. Mergând pe aceeași linie de gândire, putem spune ca 
lumea invizibilă o guvernează pe cea vizibilă. La fel, eternitatea guvernează timpul. 

 Tărâmul principal de operare al duhurilor acum este în locurile cerești descrise în Efeseni. Aceste locuri 
cerești guvernează tărâmul pământesc și fizic. Ce sunt aceste locuri cerești? 
o Cristos are un rang și o poziție de autoritate ca și mâna dreaptă a lui Dumnezeu în locurile cerești. 

Creștinii sunt în El, având aceeași poziție ca și Cristos: 

o Trupul lui Cristos este alcătuit din Isus – Capul, și Biserica – Trupul. Din moment ce TOATE LUCRURILE 
au fost puse sub picioarele lui Cristos și din moment ce Biserica este trupul lui Cristos, acest lucru 
înseamnă că TOATE LUCRURILE au fost puse sub picioarele Bisericii, adică sub picioarele mele și ale 
tale, dacă ești în Cristos. Este extraordinar!!! 

o La prima vedere, avem tendința să credem că locurile cerești constituie cerul lui Dumnezeu, adică al 
treilea cer (după cum zice apostolul Pavel) unde Dumnezeu Își are tronul Său, dar dacă ne uităm cu 
atenție vom descoperi că aceste locuri cerești sunt ceva puțin diferit, dar includ și cerul tronului lui 
Dumnezeu. 

o Conform cu Efeseni 6:12, se pare că în locurile cerești se află și stăpânirile, autoritățile, puterile acestui 
veac întunecat, precum și duhurile rele: 

o Dar noi știm tot din Biblie că diavolul și duhurile rele nu au cum să mai fie în cerul lui 
Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu are tronul Său, pentru că diavolul a fost aruncat din cer pe 
pământ după ce a căzut în păcat: 

20 pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurile 
cereşti,  
21 deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar în acest 
veac, ci şi în cel viitor.  
22 El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică,  
23 care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toţi. 

Efeseni 1:20-23 (NTLR) 

6 El ne-a înviat împreună cu Cristos şi ne-a aşezat împreună cu El în locurile cereşti, în Cristos Isus, 

Efeseni 2:6 (NTLR) 

12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor 
acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti. 

Efeseni 6:12 (NTLR) 

17 Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale şi ţi-ai pervertit înţelepciunea din cauza splendorii tale! De 
aceea te-am aruncat la pământ şi te-am expus înaintea regilor, ca să fi o privelişte pentru ei! 

Ezechiel 28:17 (NTLR) 
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o Pe de o parte, locația fizică a diavolului  este pământul, însă sfera lui de operare și de autoritate 
limitată include atât pământul, cât și în locurile cerești. Acest lucru înseamnă că pământul și locurile 
cerești ocupă un spațiu comun. 

o Pe de altă parte, locația fizică lui Cristos este cerul tronului lui Dumnezeu Tatăl, însă sfera Lui de 
operare unde are TOATĂ autoritatea și puterea, include cerul tronului lui Dumnezeu Tatăl, pământul 
și în locurile cerești. Acest lucru înseamnă că și cerul tronului lui Dumnezeu ocupă un spațiu comun cu 
locurile cerești. Dar știm că pământul și cerul tronului lui Dumnezeu nu ocupă nici un spațiu comun.  

o Apoi, locația fizică a creștinilor născuți din nou este pământul, dar sfera lor de operare și de autoritate 
este aceeași ca a lui Cristos, incluzând în principal pământul și locurile cerești. 

o Luând în considerare toate aceste realități, putem concluziona un adevăr extraordinar, și anume că 
atât cerul tronului lui Dumnezeu, cât și pământul, fac parte din locurile cerești, deși sunt 2 locații fizice 
separate. Acest lucru înseamnă că locurile cerești reprezintă toată lumea spirituală și invizibilă din jurul 
nostru, care include cerul tronului lui Dumnezeu, universul, și pământul. 

 
o Acum putem înțelege mai bine cum creștinii pot fi localizați sau poziționați atât pe pământ cât și în 

locurile cerești la dreapta Dumnezeu în Cristos în același timp. În acea dimensiune invizibilă de peste 
tot în jurul nostru, creștinii născuți din nou sunt cunoscuți de către toți îngerii, demonii, și orice altă 
creatură spirituală, ca fiind mâna dreaptă a lui Dumnezeu și având cea mai mare autoritate și putere în 
Cristos Isus. 

o Aceasta nu înseamnă că creștinii au o autoritate mai înaltă decât Dumnezeu, Tatăl, Însuși, sau că ei 
conduc și domnesc peste alți oameni. EI trebuie să-i slujească pe oameni, să-i iubească, și să-L 
reprezinte pe Dumnezeu în fața oamenilor, dar să domnească peste întuneric și să distrugă lucrările 

LOCURILE CEREȘTI 
 
 
 
 
 
 
 

Cerul lui Dumnezeu 
Cristos 

Pământul 
Diavolul 

12 Cum ai căzut din ceruri, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, asupritorul 
neamurilor! 

Isaia 14:12 (NTLR) 

18 Însă El le-a zis: – L-am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. 

Luca 10:18 (NTLR) 



 
© 2016 Eduard Serediuc Ministries. Toate drepturile rezervate.                                                                                                                                    8 | P a g i n ă  
Website: http://www.eduardserediuc.org 

diavolului în alți oameni.  Fiul lui Dumnezeu (Cristos) s-a manifestat și continuă să se manifeste prin 
Biserica Sa astăzi pentru a distruge lucrările diavolului oriunde se găsesc ele: 

o Creștinii sunt: 
1. Fii și fiicele lui Dumnezeu 
2. Stăpânii diavolului 
3. Slujitorii oamenilor 

o Ierarhia autorității și puterii din locurile cerești ÎNAINTE de cruce era următoarea: 
0. Dumnezeu, Tatăl (autoritatea supremă), Cuvântul, și Duhul Sfânt 
1. Satan și demonii lui 
2. Întreaga lume 

o Ierarhia autorității și puterii din locurile cerești DUPĂ cruce este următoarea: 
0. Dumnezeu, Tatăl (autoritatea supremă), Cuvântul, și Duhul Sfânt 
1. Cristos (Fiul lui Dumnezeu) – care  e “Isus și Biserica” împreună 
2. Satan și demonii lui 
3. Restul lumii (oameni care nu sunt născuți din nou) 

 Acum, din moment ce diavolul, care este un spirit, poate influența lucrurile fizice și interveni în tărâmul 
natural, cu cât mai mult creștinii pot face asta, care sunt superiori diavolului și care au cea mai mare 
autoritate în univers în Cristos, chiar și în afara pământului!!! 

 Diavolul are doar o abilitate limitată de care abuzează în relația creștinii, dar el nu mai are nici o autoritate 
legală peste creștini. Un hoț are o oarecare abilitate și putere de a intra cu forța în casa ta, dar el nu are 
nici o autoritate legală de a fi acolo și este dat afară pe orice cale. În același fel se comportă și diavolul. 
Creștinii au toată autoritatea și puterea în Cristos peste diavol. Isus le-a dat această autoritate și El le-a 
spus să calce peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu-I va vătăma: 

 
Concluzie 

 Ceea ce am învățat până acum este că noi suntem duhuri create de Dumnezeu, care au un suflet și care 
trăiesc într-un trup fizic. Duhurile noastre reprezintă adevărata noastră persoană și ele au o anumită 
natură, care nu poate fi decât viață sau moarte. 

 Când ne-am născut în această lume, natura duhurilor noastre era moarte (sau păcat sau întuneric), 
datorită păcatului primul Adam, prin care moartea a intrat în această lume. În alte cuvinte, noi am fost 
născuți păcătoși (fără să fi făcut niciodată nimic rău), având o fire păcătoasă, un principiu al răului care era 
deja în noi, o lege a păcatului și a morții care lucra moarte din duhurile noastre înspre sufletele noastre, 
trupurile noastre, și către lumea exterioară. 

 Sufletele noastre, voința noastră, sentimentele noastre, vorbirea noastră, mintea noastră, convingerile 
noastre, toate s-au învățat să manifeste moarte, adică tot ceea ce Dumnezeu nu este. Deși încă eram 
capabili să mai facem lucruri sau fapte bune (din cauză că încă aveam cunoștința binelui și răului), totuși 

8 …Tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu: ca să distrugă lucrările diavolului. 

1 Ioan 3:8 (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) 
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modelul consistent era moarte. Trupurile noastre erau supuse oricând bolii, slăbiciunii, și nu în ultimul rând 
morții fizice. 

 Tiparul consistent al lumiilor noastre era cu suișuri și coborâșuri în fiecare aspect al vieții noastre și 
probabil mai mult coborâșuri. Eram oricând supuși lipsei (în bani), eșecului (poate la muncă), certurilor (în 
relațiile cu prietenii, colegii), bolii în trupurile noastre sau ale copiilor noștri, certurilor și tensiunilor în 
căsătorie, etc. 

 După ce am fost născuți din nou, natura duhurilor noastre a devenit viață în Cristos și am primit cea mai 
mare autoritate și putere în tărâmul spiritual invizibil, numit locurile cerești. Dacă diavolul poate afecta 
lumea vizibilă din cea invizibilă, și lumea naturală din cea supranaturală, cu atât mai mult putem face noi 
asta și încă mult mai mult, pentru că avem pe Duhul Sfânt în noi, Duhul vieții, Spiritul cel mai puternic din 
univers. 

 
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! 

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

Efeseni 5:8 (NTLR) 

10 “Hoţul nu vine decât ca să fure, să înjunghie şi să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viaţă şi s-o aibă din 
abundenţă. 

Ioan 10:10 (NTLR) 
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