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Introducere 

În această sesiune de învățătură vom discuta despre: 
 Suportul biblic pentru afirmația că cei ce sunt in Cristos sunt făcuți neprihăniți în natura duhului lor 
 Neprihănirea pozițională și cea practică (sau comportamentală) 
 Statutul legal și starea vitală a omenirii (adică a credincioșilor în Cristos) după salvare 
 
Credincioșii în Cristos sunt neprihăniți prin natură 

 Când Adam a intrat în moarte spirituală, natura spiritului său a fost alterată și a intrat în moarte spirituală. 
Datorită lui, întreaga rasă umană a murit în natura sa. Biblia ne spune în Romani 5:15-19 că Cristos, care 
este ultimul Adam, nu numai că a anulat ceea ce primul Adam a făcut, dar Cristos a făcut mult mai mult. 

 Acum să punem deoparte pentru moment partea care descrie “mult mai mult”. Cristos ar fi trebuit să 
înfăptuiască cel puțin cât primul Adam a înfăptuit (dar în contrast, direcționat spre viață spirituală) – 
aceasta însemnând o alterare atât în statutul legal cât și în starea vitală – și să-i aducă pe credincioși înapoi 
în poziția în care primul Adam s-a aflat. Totuși, Cristos a făcut “mult mai mult” de atât prin faptul că a dat 
credincioșilor și neprihănirea lui Dumnezeu, și prin faptul că nu i-a lăsat să și-o câștige pe cont propriu. 
Romani 5:19 spune că prin primul Adam, oamenii au fost făcuți păcătoși (nu doar legal), așa că prin Cristos, 
creștinii născuți din nou sunt făcuți neprihăniți în natura duhului lor. Dacă nu ar fi făcuți neprihăniți atât în 
natură cât și legal, Cristos ar fi mult mai slab in putere decât primul Adam și acest lucru nu este biblic. 

 În același mod în care păcatul (sau moartea spirituală) nu a fost doar atribuit primului Adam și apoi restului 
omenirii, acum neprihănirea (sau viața spirituală) nu este doar atribuită creștinilor. Lui Avraam într-adevăr 
neprihănirea i-a fost doar atribuită pentru că el era încă un păcătos în natura sa și Cristos nu murise încă. 
Însă acest lucru nu mai este valabil pentru creștinii născuți din nou în Cristos, după cruce. 

 
 

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

2 Corinteni 5:21 (NTLR) 

15 Însă cu darul nu este ca şi cu greşeala. Căci dacă cei mulţi au murit prin greşeala unuia singur, cu mult mai 
mult harul lui Dumnezeu şi darul făcut în harul unui Singur Om, Isus Cristos, s-au dat din belşug celor mulţi.  
16 Iar darul nu a venit ca printr-acel unul singur care a păcătuit. Fiindcă judecata venită printr-unul singur a 
adus condamnarea, însă darul, care a urmat după multe păcate, a adus achitarea.  
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.  
18 Deci, aşa cum printr-o singură greşeală a venit o condamnare pentru toţi oamenii, tot astfel, printr-un 
singur act drept a venit o îndreptăţire pentru toţi oamenii, care duce la viaţă.  
19 Căci aşa cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot astfel, prin ascultarea 
Unuia Singur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi. 

Romani 5:15-19 (NTLR) 
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 În versetul 3, cuvântul grecesc pe care Isus l-a folosit pentru “născut” este ghennao, iar pentru “din nou” 
este anothen. Cuvântul grecesc anothen înseamnă “de sus, dintr-un loc mai înalt, din lucruri care vin din 
ceruri.” În acest context, expresia ”născut din nou” s-ar traduce mai exact ”născut de sus, născut din 
ceruri.” 

 Întrebarea pe care Nicodim o pune înapoi lui Isus în versetul 4, ne arată că Isus a folosit pentru cuvântul 
”născut” același cuvânt evreiesc pe care evreii erau obișnuiți să-l folosească atunci când vorbeau de o 
naștere fizică. Acest lucru sugerează faptul că nașterea spirituală despre care Isus vorbea, era una vitală și 
reală, nu doar una simbolică. 

 În primul rând, să observăm timpurile folosite în acest verset. Oricine e în Cristos, ESTE acum (timpul 
prezent) o nouă creație și nu în viața viitoare. Acest lucru este un fapt, este o realitate, și nu o promisiune. 

 Mai mult decât atât, lucrurile cele vechi S-AU DUS (timpul trecut). Nu spune versetul că ele vor trece în 
viitor sau că s-ar putea să treacă dacă ne străduim destul sau dacă ne rugăm și postim destul. 

 Bazat pe ceea ce am discutat până acum, și pe faptul că Dumnezeu este o persoană pragmatică, putem 
concluziona că a doua creație, ce constituie creștinul născut din nou, este una vitală (în esență, în 
substanță, sau natură, deși este invizibilă) și nu doar simbolică. 

 Noua creație nu este doar o ființă umană schimbată, în maniera în care de exemplu alcoolicii sunt atunci 
când se opresc din băut. Nu este nici o ființă umană îmbunătățită având atașate abilități supranaturale, așa 
cum Samson în Biblie a avut. Noua creație este o una complet recreată, o noua specie care nu a mai existat 
înainte, deși continuă să aibă același suflet, și trăiește în același trup fizic pentru o vreme.  
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Între farisei era un om pe nume Nicodim, un conducător al iudeilor.  
2 Acesta a venit la Isus noaptea şi I-a zis:– Rabbi, ştim că eşti un învăţător Care a venit de la Dumnezeu. Căci 
nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. 
3 Isus i-a răspuns:– Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea 
Împărăţia lui Dumnezeu! 
4 Nicodim L-a întrebat:– Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele 
mamei lui şi să fie născut? 
5 Isus i-a răspuns:– Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh nu poate să 
intre în Împărăţia lui Dumnezeu!  
6 Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh.  
7 Să nu te miri că ţi-am spus: „Trebuie să fiţi născuţi din nou!“  
8 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine şi unde se duce. Tot aşa se întâmplă cu 
oricine este născut din Duhul. 

Ioan 3:1-8 (NTLR) 

17 Astfel, dacă cineva este în Cristos, este o nouă creaţie. Cele vechi s-au dus; iată, toate au devenit noi! 

2 Corinteni 5:17 (NTLR) 
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 Noua creație este creată în neprihănirea și sfințenia adevărului. 

 După cum moartea spirituală a lui Adam a afectat și sufletul și trupul lui, în același fel, duhul renăscut al 
creștinului are abilitatea de a influența și sufletul și trupul cât este pe pământ, iar apoi în final să schimbe 
trupul în unul glorificat.  

 Noua creație este născută din Dumnezeu, și nu din carne și sânge. 
 
Neprihănirea pozițională și neprihănirea practică 

 Faptul că după ce sunt născuți din nou, oamenii continuă încă să săvârșească acțiuni păcătoase îi tulbură 
pe oameni. Pe de o parte, Biblia spune că creștinii SUNT DEJA neprihăniți, dar pe de altă parte, în realitate 
ei nu o văd încă această neprihănire manifestându-se pe deplin. Există o teorie numită ”deja și nu încă” 
care încearcă să explice această tensiune, sau așa numita neprihănire de fapt (pozițională) și de drept 
(practică, comportamentală). 

 Modalitatea prin care aceste doua tipuri de neprihăniri sunt de obicei înțelese este următoarea: creștinii 
sunt încă păcătoși în natura duhului lor, dar au schimbată doar poziția lor legală față de Dumnezeu 
(neprihănire pozițională). Aceștia ”se îmbunătățesc” în neprihănire (adică atașează neprihănirea practică) 
prin încercarea de a fi morali – citesc Cuvântul să vadă ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ei din punct de 
vedere moral, ca mai apoi să încerce să implementeze acele așteptări în viețile lor. 

 După parerea mea, acești 2 termeni nu descriu exact adevărul propriu-zis. O descriere mai bună poate fi 
aceasta: nepihănirea înnăscută și neprihănirea aplicată/activată. 

 În realitate, nu s-a schimbat doar poziția legală a creștinilor în neprihănire, ci și natura părții majore a 
identității lor (duhul lor) a devenit neprihănire. Acum numai mințile și trupurile lor trebuie să ajungă la zi și 
să prindă din urmă schimbarea care a avut loc în spirit și să fie reînnoite. Așa numita neprihănire 
pozițională ar trebui să acopere sau să descrie schimbarea atât în statutul legal cât și în starea vitală a 
duhului. Neprihănirea practică (sau comportamentală) ar trebui să acopere sau să se refere la înnoirea 
minții și la disciplina trupului. 

20 Dar voi nu aşa L-aţi cunoscut pe Cristos!  
21 Cu siguranţă, aţi auzit despre El şi, ca urmaşi ai Lui, aţi fost învăţaţi adevărul care este în Isus.  
22 Aţi fost învăţaţi, în ce priveşte felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi, care se 
perverteşte după poftele înşelătoare,  
23 să vă înnoiţi în atitudinea minţii voastre  
24 şi să vă îmbrăcaţi cu omul cel nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea şi sfinţenia care 
vin din adevăr. 

Efeseni 4:20-24 (NTLR) 

11 Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi 
le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi. 

Romani 8:11 (NTLR) 

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) 
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 Posesia unui smartphone cu tot potențialul său, poate fi comparată cu neprihănirea înnăscută. Învățarea 
cum să folosești acel smartphone în viața zilnică (familiarizarea cu app-urile pentru diferite nevoi, 
instalarea lor și apoi folosirea lor) poate fi comparată cu neprihănirea aplicată sau activată în viața 
credincioșilor. Meditarea la Cuvânt și înnoirea minții este procesul de activare al neprihănirii: 
o 1 Corinteni 10:13 – este un verset din domeniul ispitelor, la care trebuie meditat și apoi personalizat 
o 1 Petru 2:24 – este un verset din domeniul vindecării fizice 
o Psalmul 1 – este un pasaj din zona prosperității în toate domeniile vieții 
o 2 Corinteni 8:9; 9:8 – sunt 2 pasaje din domeniul prosperității și a bogăției, a datoriilor și 

împrumuturilor. 
 Nou-născuții umani au tot potențialul naturii umane în ei la naștere (a cânta la instrumente, a înnota, a 

picta, a conduce mașini, inginerie, producție, etc), însă ei trebuie să crească, să-și dezvolte potențialul și să 
învețe toate aceste abilități prin practicarea lor până ele fac parte din ei (merg în subconștient). La 
începutul învățării unui lucru nou, procesul este dificil (ca de exemplu să înveți să conduci o mașină), dar 
prin practică, devine ușor a doua natură. Oamenii născuți din Dumnezeu sunt la fel. 

 

 Credincioșii sunt recreați PERFECȚI (desăvârșiți) și COMPLEȚI în duhul lor într-un format brut (sau pur):  

 Credincioșii sunt în același timp și FĂCUȚI DESĂVÂRȘIȚI (PERFECȚIONAȚI) în credință, dragoste, și sfințenie, 
dar în mintea lor (rațiune/gândire, voință, sentimente, vorbire) și în trupul lor (acțiuni):  

 

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) 

10 Căci noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai 
dinainte, ca să umblăm în ele. 

Efeseni 2:10 (NASB) 

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) 

14 Căci, printr-o singură jertfă, El i-a desăvârşit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. 

Evrei 10:14 (NTLR) 

23 la Biserica întâilor născuţi scrişi în ceruri, la Dumnezeu, Judecătorul tuturor, la duhurile desăvârşite ale celor 
drepţi, 

Evrei 12:23 (NTLR) 

10 şi în El, Care este capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, sunteţi şi voi compleţi. 

Coloseni 2:10 (NTLR) 
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 Unii dintre voi s-ar putea să vă întrebați cum poate să fie pângărit un duh din moment ce tocmai am 
învățat că este neprihănit.  

 În primul rând, așa cum pângărirea sau murdărirea trupului nu schimbă natura trupului în nici un fel, tot 
așa pângărirea duhului nu schimbă natura duhului.  

 În al doilea rând, pângărirea trupului este în Scriptură în general legată de imoralitatea sexuală, pe când 
pângărirea duhului este legată de idolatrie și închinare greșită. Acest lucru are sens dacă ne gândim la felul 
de închinare pe care Dumnezeu îl caută – în duh și în adevăr (Ioan 4:23). Mai mult decât atât, contextul 
versetul din 2 Corinteni 7:1 (adică capitolul 6) este despre a fi înjugat cu necredincioși și despre închinarea 
la idoli din Corint. Aceste lucruri pot pângări duhul, dar nu pot schimba neprihănirea din natura duhului, și 
nici nu pot determina pierderea mântuirii.  

 
Omenirea după salvare – Statutul legal și starea vitală 

22 Vezi deci că credinţa a lucrat împreună cu faptele lui, şi credinţa a fost făcută desăvârşită prin fapte. 

Iacov 2:22 (NTLR) 

10 După ce veţi fi suferit pentru puţin timp, Dumnezeul oricărui har, Care v-a chemat la slava Lui veşnică, în 
Cristos, vă va echipa El Însuşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face de neclintit. 

1 Petru 5:10 (NTLR) 

12 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi 
dragostea Lui este făcută desăvârşită în noi. 

1 Ioan 4:12 (NTLR) 

1 Preaiubiţilor, întrucât avem aceste promisiuni, să ne curăţim de orice pângăreşte trupul şi duhul, 
desăvârşind sfinţenia în frică de Dumnezeu. 

2 Corinteni 7:1 (NTLR) 

1 Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus (care nu trăiesc potrivit cu 
firea, ci potrivit cu Duhul). 

Romani 8:1 (NTLR) 

16 ştim că un om nu este îndreptăţit prin faptele Legii, ci prin credinţa în Cristos Isus. De aceea şi noi am crezut 
în Isus ca să fim îndreptăţiţi prin credinţa în Cristos, şi nu prin faptele Legii, deoarece nimeni nu va fi 
îndreptăţit prin faptele Legii. 

Galateni 2:16 (NTLR) 

19 Căci aşa cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot astfel, prin ascultarea 
Unuia Singur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi. 

Romani 5:19 (NTLR) 
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 STATUTUL LEGAL: 
o Justificați, achitați 

 STAREA VITALĂ: 
o Credincioșii născuți din nou sunt neprihăniți datorită vieții și învierii lui Cristos și nu datorită faptelor lor 

neprihănite. 
o Credincioții nu devin neprihăniți datorită faptelor lor neprihănite, ci ei săvârșesc fapte bune pentru că 

ei sunt deja neprihăniți.  
o Credincioșii nu sunt doar considerați neprihăniți, ci au devenit neprihăniți în natura duhului lor. 
o Duhul Sfânt lucrează în credincioși acum.  
o Credincioșii sunt prin natură copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12-13) 
o Credincioșii nu mai sunt neajutorați în ce privește faptele păcătoase, și nici nu mai sunt supuși morții 

spirituale cum ar fi: boală, blestem, sărăcie, slăbiciune, eșec, depresie, frustrare, etc. 
 
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! 
 

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

2 Corinteni 5:21 (NTLR) 

19 Căci aşa cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot astfel, prin ascultarea 
Unuia Singur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi. 

Romani 5:19 (NTLR) 

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

2 Corinteni 5:21 (NTLR) 
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