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Introducere 

În această sesiune de învățătură, vom vorbi despre: 
 Statutul legal și starea vitală a omenirii înainte de salvare 
 Marele schimb – modul în care Isus Cristos a fost făcut păcat pentru oameni 
 Implicațiile vieții fără păcat trăite de Isus pe pământ 
 
Omenirea înainte de salvare – Statutul legal și starea vitală 

Vom analiza statutul legal și starea vitală a omenirii înainte de salvare în următoarele 2 pasaje biblice: Romani 
5:12, 17-19 și Efeseni 2:1-3. 

 STATUTUL LEGAL: 
o Toți oamenii sunt condamnați și vinovați înaintea lui Dumnezeu (Romani 5:18). 

 STAREA VITALĂ (natura duhului oamenilor și privilegii/pedepse): 
o Toți oamenii se nasc păcătoși datorită păcatului lui Adam și nu datorită faptelor proprii (Romani 5:19). 
o Oamenii nu sunt păcătoși pentru că săvârșesc fapte păcătoase, ci ei fac acte păcătoase pentru că sunt 

păcătoși. 
o Oamenii nu sunt doar considerați păcătoși, ci sunt făcuți păcat în natura duhului lor. 
o Oamenii se nasc în păcat și moarte spirituală (Romani 5:12; Efeseni 2:1). Cu alte cuvinte, oamenii sunt 

morți față de Dumnezeu în duhurile lor și vii față de păcat. 
o Duhul domnului puterii văzduhului lucrează în ei. 
o Oamenii sunt din fire (din natură) copii ai mâniei (Efeseni 2:3). 
o Lacul de foc și moartea a doua îi așteaptă pe toți oamenii (Apocalipsa 20:15). 

 

12 … păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut la 
toţi oamenii, prin aceasta toţi au păcătuit… 
17 … prin greşeala unuia singur moartea a domnit prin acel unul,…  
18 … printr-o singură greşeală a venit o condamnare pentru toţi oamenii, …  
19 … prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, … 

Romani 5:12, 17-19 (NTLR) 

1 Voi eraţi morţi în greşelile şi păcatele voastre,  
2 în care trăiaţi odinioară, urmând căile acestei lumi şi pe domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează 
acum în fiii neascultării. 
3 Noi toţi am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorinţele şi gândurile firii şi eram 
din fire (din natură), copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. 

Efeseni 2:1-3 (NTLR) 

15 Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în lacul de foc. 

Apocalipsa 20:15 (NTLR) 
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Marele schimb – Isus făcut păcat 

 Întrebare: În ce fel a fost Isus Cristos făcut păcat pe cruce? A fost El făcut păcat doar în mod legal SAU și 
vital în natura Sa? Apoi în ce fel au fost făcuți credincioșii dreptate (neprihănire)? 

 Există 2 perspective predominante care încearcă să răspundă la întrebările de mai sus: 
1. Isus nu a fost făcut păcat în natura Sa, ci păcatul I-a fost atribuit (socotit) doar în mod legal (judiciar). În 

același fel, credincioșii născuți din nou rămân în continuare păcătoși în natura lor, dar dreptatea (sau 
neprihănirea) le este doar atribuită (considerată) în mod legal. 

2. Isus a fost făcut păcat atât legal cât și vital în natura Sa, și El a luat natura lui Satan. In același fel, 
credincioșii născuți din nou devin dreptate (sau neprihănire) atât legal cât și vital în natura lor. 

 Răspunsul pe care îl vom da și explica în această sesiune de învățătură este că Isus a fost făcut păcat doar 
în mod legal (sau judiciar), însă credincioșii născuți din nou au fost făcuți neprihănire atât legal, cât și vital 
(în natura duhului lor). 

 Dacă Isus ar fi fost făcut păcat și în natura Lui, atunci: 
1. Isus nu ar mai fost jertfa perfectă și fără pată.  

Mielul de Paște din Vechiul Testament (Exodul 12:21) era o “tipologie” a lui Cristos. Isus Cristos Însuși 
urma să devină Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1:29, 36). Mielul de jertfă în Vechiul Testament trebuia să fie 
“fără pată”. La momentul jertfei, o mână era pusă pe animalul fără pată pentru a simboliza transferul 
de vină (Exodul 12:5; Leviticul 4:3-4; 23-24; 32-33; 22:20). 

 

21 El (Dumnezeu, Tatăl), pentru noi, L-a făcut păcat pe Cel Ce n-a cunoscut păcatul (Isus Cristos), pentru ca, în 
El, să devenim dreptatea lui Dumnezeu. 

2 Corinteni 5:21 (NTLR) 

21 Moise a convocat sfatul bătrânilor lui Israel şi le-a zis: „Duceţi-vă să vă alegeţi miei pentru clanurile voastre 
şi înjunghiaţi mielul de Paşte. 

Exodul 12:21 (NTLR) 

29 În ziua următoare, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care îndepărtează 
păcatul lumii! 
36 şi, văzându-L pe Isus trecând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“ 

Ioan 1:29, 36 (NTLR) 

5 Mielul vostru să aibă un an şi să nu aibă meteahnă. Puteţi lua un miel sau un ied. 

Exodul 12:5 (NTLR) 

3 dacă cel ce păcătuieşte este chiar preotul care a primit ungerea, aducând astfel vină asupra poporului, el va 
trebui să-I aducă Domnului pentru păcatul săvârşit un viţel fără meteahnă din cireada sa, ca jertfă pentru 
păcat. 
4 Să aducă viţelul la intrarea în Cortul Întâlnirii, înaintea Domnului, să-şi pună mâna pe capul viţelului şi viţelul 
să fie înjunghiat acolo, înaintea Domnului. 

Leviticul 4:3-4 (NTLR) 
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Mielul de jertfă nu devenea efectiv păcătos în natura sa, ci păcatul era atribuit animalului, iar acel 
animal era pe post de jertfă înlocuitoare. În același mod, Cristos, Mielul lui Dumnezeu a fost fără pată 
(1 Petru 1:19), iar păcatul omenirii a fost doar atribuit Lui. El a devenit jertfa înlocuitoare pentru 
întreaga omenire pe crucea de la Calvar. Transferul păcatului peste El a fost doar legal și nu vital. 

În prezent, întreaga lume este în păcat și separată de Dumnezeu datorită naturii păcătoase transmise 
de la Adam, și nu datorită acțiunilor păcătoase ale oamenilor. În același fel, dacă Isus devenea păcat în 
natura Sa, aceasta ar fi însemnat că și El devenea  separat de Dumnezeu și cu pată, mânjit. 

 
2. Isus nu ar mai fi avut nici un drept la înviere. 

Acest pasaj ne spune că plata păcatului este moartea. Dacă Isus ar fi devenit păcat în natura Sa, El nu s-
ar mai fi întors dintre cei morți și nu ar mai fi învins moartea. 

 
3. Credincioșii pot să își piardă mântuirea în orice moment, iar acest lucru nu este biblic. 

Dacă ar fi fost posibil pentru Isus (care era Dumnezeu și care avea viață veșnică) să devină moarte 
spirituală și să piardă viața veșnică pentru moment, atunci nu ar mai fost nici o siguranță a mântuirii 
pentru credincioși, sau a darului vieții veșnice pe care  
l-au primit. Ei ar fi putut-o pierde și ei în orice moment.  
Însă Isus a murit fizic pe cruce, și apoi a gustat moartea spirituală (El a intrat în tărâmul morții și a mers 
în locuința morților). El a gustat doar separarea de Dumnezeu, dar nu a fost făcut păcat (sau moarte 
spirituală) în natura Sa (Evrei 2:9). 

Aceasta nu înseamnă că Isus nu a fost potențialul real de a păcătui. El a fost Fiul Omului, El a venit în 
poziția lui Adam, cea inițială înainte de cădere, și a împlinit toată Legea ca și om, nu ca Dumnezeu 
(altfel jertfa Sa nu ar fi fost acceptată de Dumnezeu). Ispitele Lui au fost reale, și El a avut întregul 
potențial de a păcătui și de a intra în moarte spirituală ca și Adam. Altfel, ispitele Lui nu ar fi fost reale 
(Evrei 4:15; 7:26). 

19 ci (voi ați fost răscumpărați) cu sângele preţios al lui Cristos, ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată. 

1 Petru 1:19 (NTLR) 

20 Să nu aduceţi nici o jertfă care are vreo meteahnă, pentru că nu va fi primită de la voi. 

Leviticul 22:20 (NTLR) 

23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos Isus, Domnul 
nostru. 

Romani 6:23 (NTLR) 

9 Îl vedem însă pe Isus, Care a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii, încoronat acum cu slavă şi onoare 
datorită morţii pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru toţi. 

Evrei 2:9 (NTLR) 
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Implicațiile vieții fără păcat trăite de Isus pe pământ 

Trăirea vieții fără păcat a lui Isus pe pământ timp de 33 de ani și moartea Sa la cruce (având oportunitatea și 
potențialul deplin de a păcătui în orice moment), a atins următoarele scopuri: 
1. L-a făcut pe Isus Mielul de jertfă perfect și fără pată. 

 El a fost făcut desăvârșit (sau perfect) prin suferințele ispitelor și a morții pe cruce, pentru a putea 
deveni Mare Preot și Mielul fără vină. Oamenii în general nu pot obține neprihănirea sau să fie numiți 
neprihăniți (fără vină) fără a avea oportunitatea vreodată și tentația de a se păta (Evrei 2:10). 

 Pe de o parte Isus s-a născut desăvârșit (perfect), și totuși pe de altă parte a trebuit să fie perfectat 
(făcut desăvârșit), în sensul folosirii și practicării perfecțiunii cu care s-a născut în viața reală. El s-a 
născut sfânt și era Fiul lui Dumnezeu. Totuși a învățat supunerea prin suferințe (Evrei 5:8-10). 

 Suferințele lui Isus nu au constat niciodată din efectele morții spirituale, cum ar fi boală fizică, lipsă, 
sărăcie, depresie, confuzie, slăbiciune, eșec, etc. El l-a distrus pe acestea oriunde s-a dus. El a nu a fost 
niciodată supus acestora. Suferințele lui au fost constituite din ispite și persecuție din partea 
oamenilor, și în final din moartea pe cruce. 

 Puteți să vă imaginați cât de multă credință a trebuit să aibă Isus în grădina Ghetsimani, și apoi pe 
cruce de asemenea, că viața Lui fără de păcat și jertfa Sa vor fi acceptate de Tatăl și că se va întoarce cu 
adevărat dintre morți? (Evrei 5:7).  

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. 

Evrei 2:10 (NTLR) 

8 Chiar dacă era Fiu, a învăţat să asculte prin ceea ce a suferit  
9 şi, fiind făcut desăvârşit, a devenit sursa unei mântuiri veşnice pentru toţi cei care ascultă de El,  
10 fiind numit Mare Preot de către Dumnezeu, potrivit rânduielii lui Melhisedek. 

Evrei 5:8-10 (NTLR) 

7 El, în timpul vieţii Lui pe pământ, s-a rugat şi a făcut cereri, cu strigăte puternice şi cu lacrimi, către Cel Care a 
putut să-L scape de la moarte, şi a fost auzit datorită reverenţei Sale. 

Evrei 5:7 (NTLR) 

15 Căci n-avem un Mare Preot Care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci Unul Care a fost ispitit în 
toate felurile, ca şi noi, dar fără să păcătuiască. 

Evrei 4:15 (NTLR) 

26 Era potrivit să avem un astfel de Mare Preot – sfânt, fără pată, nepângărit, despărţit de păcătoşi şi înălţat 
deasupra cerurilor. 

Evrei 7:26 (NTLR) 
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Câteodată și noi ca și credincioși experimentăm o încurajare extraordinară în timpul unei predici sau al 
unui timp devoțional, iar apoi când ne confruntăm cu o problemă, este ca și cum uităm totul. Pare că 
nimic nu ne mai poate încuraja în acele moment. Ceva similar a experimentat și Isus în Ghetsimani și 
apoi pe cruce. Fiind în mijlocul suferinței, percepția Lui asupra realității nu a fost tot timpul atât de fixă, 
și a trebuit să lupte și El lupta credinței până la sfârșit. 

 
2. I-a asigurat lui Isus învierea. I-a dat dreptul de a fi înviat din moarte înapoi la viață. 

 Dacă Isus nu ar fi fost omorât de oameni pe o cruce, El ar fi continuat să trăiască pentru totdeauna. 
Moartea nu l-ar fi putut atins, pentru că El nu a păcătuit niciodată. 

 Isus a fost înviat înapoi la viață nu datorită faptului că era Dumnezeu, ci pentru că a trăit o viață fără 
păcat pe pământ. Moartea nu l-a putut ține și a trebuit să-L “scuipe” afară. 

 Dacă Isus ar fi rămas în moarte, aceasta ar fi însemnat că și El a fost găsit păcătos, pentru că numai cei 
ce păcătuiesc mor. Aceasta ar fi însemnat că jertfa Sa nu a fost acceptată de Tatăl, și în consecință toți 
credincioșii ar fi rămas încă în păcatele lor, pentru că nu ar mai fi fost nici o plată înlocuitoare pentru 
păcatul omenirii căzute (1 Corinteni 15:12-19). 

 Moartea lui Isus fără înviere nu ar fi fost de ajuns pentru a ispăși și a plăti pentru păcatele omenirii și 
pentru justificare. Prin învierea Sa, Isus a fost în primul rând justificat, iar apoi prin justificarea Lui, și 
restul oamenilor în Cristos sunt justificați (Romani 4:25; 10:9-10). Oamenii trebui să creadă în învierea 
Lui pentru a fi salvați și nu doar în moartea Sa. 

 
 

12 Dar dacă se predică faptul că Cristos a fost înviat din morţi, cum pot spune unii dintre voi că nu există 
învierea morţilor?  
13 Dacă nu există o înviere a morţilor, nici Cristos nu a fost înviat.  
14 Dar dacă Cristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică şi, de asemenea, şi credinţa 
voastră este zadarnică.  
15 Mai mult decât atât, noi suntem găsiţi ca depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu, pentru că am 
depus mărturie că Dumnezeu L-a înviat pe Cristos, pe Care, dacă este adevărat că morţii nu învie, nu L-a 
înviat.  
16 Dacă morţii nu învie, nici Cristos n-a fost înviat,  
17 iar dacă Cristos n-a fost înviat, atunci credinţa voastră este zadarnică, iar voi sunteţi încă în păcatele 
voastre.  
18 Atunci şi cei care au murit în Cristos sunt pierduţi.  
19 Dacă numai pentru viaţa aceasta am nădăjduit în Cristos, atunci suntem cei mai de plâns dintre oameni! 

1 Corinteni 15:12-19 (NTLR) 

25 Care a fost dat pentru păcatele noastre şi Care a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră. 

Romani 4:25 (NTLR) 

9 Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei 
fi mântuit.  
10 Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea; 

Romani 10:9-10 (NTLR) 
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3. A câștigat neprihănirea care urma să fie dată credincioșilor. El a împlinit toată Legea și s-a supus lui 
Dumnezeu până la sfârșit. 
 Isus a fost fără păcat și totuși a murit și a experimentat atât moarte fizică, cât și moarte spirituală. 

Acest lucru nu a fost corect și drept după dreptatea lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu a rezolvat acest 
lucru prin a considera această moarte nedreaptă ca și plată dreaptă pentru păcatele omenirii. Însă, 
acum după ce păcatele credincioșilor au fost șterse, aceștia s-ar fi întors la momentul în care Adam a 
fost creat inițial, și lăsați să își câștige singuri neprihănirea prin fapte așa cum trebuia să facă și Adam. 
Jertfa lui Isus a plătit datoria de păcat a omenirii (partea negativă a “ecuației”), și a adus-o înapoi la 
momentul zero. Totuși, Dumnezeu a făcut încă un pas înainte și i-a pus pe credincioși pe partea 
pozitivă a “ecuației” pentru totdeauna: El nu a atribuit credincioșilor doar moartea și învierea lui Isus, ci 
și viața Sa, pe care a trăit-o pe pământ. Neprihănirea pe care Isus a câștigat-o prin fapte, le-a dat-o 
credincioșilor gratuit în dar, atât legal cât și vital. Întâi, i-a declarat neprihăniți legal, iar apoi i-a făcut 
neprihăniți în natura lor, iar care rezultat al neprihănirii, El le-a dat și viață veșnică (cea care venea din 
pomul vieții) tot în dar. De aceea, credincioșii se află acum într-o poziție mult mai înaltă decât Adam, 
aceasta fiind O STARE FIXĂ ȘI NECONDIȚIONATĂ de neprihănire și viață veșnică. 

 Așa că creștinii nu trebuie să mai lucreze (sau să încerce să fie sfinți) pentru a obține favoarea lui 
Dumnezeu, sau neprihănirea lui Dumnezeu, sau pentru a fi mai binecuvântați, sau pentru a-și menține 
salvarea. Lucrarea de sfințire a credincioșilor este acum pentru plăcerea lui Dumnezeu, și izvorăște din 
natura lor schimbată în neprihănire. 

 Acest mare schimb a fost posibil, din cauză că la ultima cină a lui Isus cu ucenicii în Matei 26:28, Isus a 
intrat într-un legământ de sânge cu ucenicii Săi, și în consecință cu toată rasa umană. 

 Aceasta însemna că tot ceea ce ucenicii și credincioșii în general aveau și au, va aparține lui Isus, iar tot 
ce Isus avea, va aparține credincioșilor. Așa că Isus și ucenicii (precum și credincioșii din toate 
timpurile) au devenit una. De aceea, când Isus Cristos s-a dus la cruce, credincioșii s-au dus la cruce 
împreună cu El, au murit cu El, și au fost înviați împreună cu El.  

 În concluzie, creștinii nu sunt păcătoși salvați prin har. Putem spune fie că ei au fost o dată păcătoși, 
dar acum sunt salvați prin har, sau și mai bine: creștinii sunt sfinți salvați prin har. Creștinii nu mai pot 
cânta cântece care afirmă zdrobire, slăbiciune, sau să cânte versuri care nu se aliniază cu adevărul lui 
Dumnezeu despre ei (ca de exemplu “înnoiește duhul în mine”, “nu mă lepăda de la fața Ta”, “nu lua 
Duhul Sfânt de la mine”). Aceste lucruri nu li se vor întâmpla creștinilor niciodată. Ele au fost adevărate 
și i s-au aplicat lui David în Vechiul Testament în Psalmul 51, dar nu și creștinilor de astăzi. Îmi vei spune 
probabil: dar noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu (Romani 3:23). Da, dar această 
stare a fost înainte de salvare, si nu mai este după salvare. 

  
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! 

28 căci acesta este sângele Meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor. 

Matei 26:28 (NTLR) 
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