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Introducere 

În această sesiune de învățătură vom discuta despre: 
 Câteva definiții ale păcatului și firii pământești 
 Ce înseamnă să fii mort față de păcat și să nu mai ai o fire păcătoasă 
 A muri o singură dată la momentul salvării și nu zilnic. 
 
Definiții 

 Duhul omului are o singură natură. Duhul nu poate avea 2 naturi în același timp, în sensul de a fi și păcat și 
neprihănire în același timp, sau și moarte și viață. Duhul Sfânt care este în credincios nu poate coexista 
împreună cu păcatul. 

 Este o diferență între cuvântul PĂCAT ca substantiv și cuvântul PĂCAT ca verb (PĂCATE – fapte păcătoase). 
Substantivul PĂCAT se referă la natură, pe când verbul A PĂCĂTUI se referă la fapte păcătoase care provin 
în mare parte din cauza prezenței naturii de PĂCAT, dar nu numai. De exemplu, Adam a păcătuit fără a 
avea o natură de PĂCAT inițial. Mai mult, Isus nu a avut o natură de PĂCAT. El ar fi putut să păcătuiască, 
dar nu a făcut-o. 

 Cuvântul PĂCAT este folosit ca și verb doar de 2 ori în cartea Romani (în 5:12 și 6:15), dar de 46 de ori ca și 
substantiv la singular. În toate epistolele pauline, PĂCAT este folosit ca verb de 14 ori, în timp ce PĂCAT ca 
substantiv este folosit de 55 de ori. 

 Câteva echivalențe folositoare: 
o Natura de PĂCAT = natura păcătoasă = firea pământească și produce => moarte spirituală și întuneric. 
o Natura de NEPRIHĂNIRE = natura divină și produce => viață spirituală și lumină 
o LEGEA este puterea/carburantul naturii de PĂCAT (1 Corinteni 15:56), în timp ce HARUL este 

puterea/carburantul naturii de NEPRIHĂNIRE. 
 FIREA PĂMÂNTEASCĂ este alcătuită din: natura de PĂCAT din duhul omului, condiționarea minții (sau a 

sufletului), și din poftele/pasiunile/dorințele trupului fizic uman. 
 Putem observa prezența firii pământești la nivelul naturii duhului uman în următoarele 2 versete: 

 

12 De aceea, aşa cum 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. 
… 
21 pentru ca, aşa cum păcatul a domnit prin moarte, tot astfel să domnească şi harul lui Dumnezeu prin 
dreptate, ducând la viaţa veşnică prin Isus Cristos, Domnul nostru. 

Romani 5:12, 21 (NTLR) 

9 Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă 
cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui. 

Romani 8:9 (NTLR) 
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 Putem observa prezența firii pământești la nivelul minții (sufletului) – mintea firească, în următorul pasaj: 

 Putem observa prezenței firii pământești la nivelul trupului fizic (gr. Sarx) în următoarele 2 pasaje: 

 
Mort față de păcat – Natura păcătoasă nu mai este 

 Versetul 2: 
o Este evident faptul că creștinii nu au murit față de PĂCAT în sensul faptelor păcătoase, ci față de PĂCAT 

ca și natură, pentru că ei continuă să facă fapte păcătoase după mântuire. Isus a murit față de păcat ca 
natură, și nu ca fapte păcătoase, din moment ce El nu a avut nici o faptă păcătoasă față de care să 
trebuiască să moară (versetul 10). 

24 Cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit firea cu poftele şi dorinţele ei. 

Galateni 5:24 (NTLR) 

5 Într-adevăr, cei ce trăiesc potrivit cu firea se gândesc la lucrurile firii, însă cei ce trăiesc potrivit cu Duhul se 
gândesc la lucrurile Duhului. 
6 Căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentrulucrurile Duhului este viaţă şi pace. 

Romani 8:5-6 (NTLR) 

39 Uitaţi-vă la mâinile şi la picioarele Mele: Eu Însumi sunt! Atingeţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are carne şi oase, 
aşa cum vedeţi că am Eu!“ 

Luca 24:39 (NTLR) 

20 Am fost răstignit împreună cu Cristos și nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o 
trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru 
mine. 

Galateni 2:20 (NTLR) 

1 Ce vom spune atunci? Să continuăm să păcătuim ca să se înmulţească harul?  
2 În nici un caz! Cum se poate ca noi, care am murit faţă de păcat, să continuăm să trăim în el?! 
3 Sau oare nu ştiţi că toţi cei care aţi fost botezaţi în Cristos Isus aţi fost botezaţi în moartea Lui?  
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.  
5 Căci dacă am devenit uniţi cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi uniţi cu El şi printr-o înviere 
asemănătoare cu a Lui.  
6 Noi ştim că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără 
putere, în aşa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului;  
7 căci, cine a murit cu adevărat, a fost eliberat de păcat.  
8 Iar dacă am  murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu El.  
9 Ştim că Cristos, fiind înviat din morţi, nu mai moare, moartea nu mai domneşte asupra Lui. 
10 Căci prin moartea de care a murit, a murit faţă de păcat o dată pentru totdeauna, iar viaţa pe care o 
trăieşte, o trăieşte pentru Dumnezeu. 
11 La fel şi voi, consideraţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Cristos Isus! 

Romani 6:1-11 (NTLR) 
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o Când o persoană este moartă față de rudele ei, indiferent cât de mult ar încerca oamenii să 
interacționeze cu acea persoană moartă, acolo nu va mai fi nici o reacție. 

o În același fel în care Adam a murit față de Dumnezeu și față de neprihănire și astfel a devenit viu față 
de păcat, la fel acum creștinii în Cristos au murit față de păcat, au ieșit din tărâmul morții spirituale și 
au intrat în tărâmul vieții spirituale. 

o Miezul firii păcătoase, sau acel principiu al răului, nu mai este. Firea pământească este alcătuită acum 
numai din condiționarea veche a minții și din dorințele trupului, dar care ambele sunt subordonate 
duhului.  

 Versetul 6: 
o Ce este vechiul “eu” sau omul vechi? Care este adevărata identitate a unei persoane? Cine este 

adevăratul “tu”? Tu ești un spirit, care are un suflet și locuiește într-un trup. Vechiul „eu”, vechea 
identitate, sau adevăratul “tu” A FOST CRUCIFICAT. Aceasta înseamnă că duhul tău vechi este 
crucificat. 

o Trupul păcatului NU MAI ESTE. Ce este trupul păcatului?  Mulți comentatori ai Bibliei afirmă că expresia 
“trupul păcatului” se referă la trupul fizic care este supus păcatului. Însă dacă acest lucru ar fi adevărat, 
versetul 6 ar suna cam așa: “omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul 
nostru fizic să fie lăsat fără putere (să nu mai existe), așa încât să nu mai fim sclavi ai păcatului”. 
Conform acestei interpretări, creștinii au fost răstigniți cu El, pentru ca trupurile lor fizice să fie 
distruse, așa încât să nu mai fie sclavi ai păcatului. Așa că ei nu vor mai fi sclavi ai păcatului atunci când 
trupurile lor mor, adică când merg în cer. Aceasta nu este adevărat. Creștinii nu mai sunt sclavi ai 
păcatului acum. Deci, trupul păcatului se referă la tot ceea ce constituie păcatul, sau componența 
păcatului. Ex: trupul unei mașini (caroseria), trupul lui Cristos. 

o Credincioșii nu mai sunt sclavi ai păcatului, sau ai firii păcătoase în sensul că ea a fost îndepărtată 
complet din duhul lor. Ea este încă prezentă în sufletele lor (prin minte) și în trupurile lor, dar aceasta 
nu îi mai face în nici un fel sclavi ai păcatului conform Bibliei. Ele nu reprezintă un factor. 

 Versetul 7: 
o Creștinii sunt eliberați de păcat, nu în sensul că păcatul este încă în ei și ei au puterea să-l supună, ci în 

sensul că păcatul este eliminat din interiorul lor. Ei nu sunt eliberați de păcat, ci făcuți liberi de păcat, 
imuni.  

 Versetele 8-10: 
o Cristos nu mai moare niciodată din nou; moartea nu mai are stăpânire peste El. El a murit față de păcat 

o dată pentru totdeauna. 
o Acum pune-ți numele tău în versetele 9-10, pentru că tu și Cristos sunteți una. 

 Versetul 11: 
o Cuvântul “considerați-vă” nu înseamnă că voi sunteți încă vii față de păcat, dar ar trebui să vă  gândiți 

la voi ca și fiind morți. Verbul „considerați-vă” înseamnă “cunoașteți că este așa” chiar dacă încă vedeți 
că faceți acțiuni păcătoase. Aceasta este realitatea și adevărul, pe care dacă îl credeți, va elimina 
faptele păcătoase. 

 
 

5 Căci, în timp ce trăiam potrivit firii, patimile păcatelor stârnite de Lege erau la lucru în mădularele noastre, 
aducând roade pentru moarte. 

Romani 7:5 (NTLR) 



 
© 2016 Eduard Serediuc Ministries. Toate drepturile rezervate.                                                                                                                                                         4 | P a g i n ă  
Website: http://www.eduardserediuc.org 

 Versetul 7:5 – Observați timpul trecut al expresiei ”în timp ce trăiam potrivit firii”, noi produceam roade 
ale morții. Aceasta înseamnă că acum la prezent nu mai trăim potrivit firii, sau nu mai suntem în fire. 

 Versetele 8:8-9 – Cei care sunt în fire nu pot fi plăcuți lui Dumnezeu. Totuși, noi nu mai suntem în fire. O 
dată ce avem pe Duhul Sfânt în noi, aparținem lui Dumnezeu și firea este îndepărtată. 

 Sufletul și trupul meu în mod sigur nu au fost răstignite. Atunci ce a fost răstignit? Firea, vechiul meu ”eu”, 
vechiul duh. 

 Dacă aparții lui Cristos, firea ta este răstignită, este moartă, împreună cu poftele și dorințele ei. Dacă încă 
le mai simți puternic, ele sunt doar în mintea ta și sunt niște minciuni. Ele încearcă să te convingă că tu încă 
ești un păcătos, că încă ai rămas la fel, așa încât să dai curs păcatului mult mai ușor. 

 Eu am fost răstignit față de lume de asemenea, lumea nu mai are nici o putere reală asupra mea. Eu încă 
trăiesc în lume, și încă mai simt câteodată efectele și ispitele lumii în mine, dar în realitate ea nu are nici o 
putere asupra mea. 

 Versetul 11 – În același fel în care Avraam a fost în mod palpabil și real circumcis în carnea lui fizică, tu ai 

6 Căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viaţă şi pace.  
7 Şi aceasta, deoarece preocuparea pentru fire este duşmănie faţă de Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii 
lui Dumnezeu şi nici nu poate s-o facă.  
8 Deci cei ce sunt în fire nu-I pot fi plăcuţi lui Dumnezeu.  
9 Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă 
cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui. 

Romani 8:6-9 (NTLR) 

20 Am fost răstignit împreună cu Cristos și nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o 
trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru 
mine. 

Galateni 2:20 (NTLR) 

24 Cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit firea cu poftele şi dorinţele ei. 

Galateni 5:24 (NTLR) 

14 Eu nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea a fost răstignită faţă de 
mine, şi eu faţă de lume. 

Galateni 6:14 (NTLR) 

11 În El aţi fost şi circumcişi, cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omeneşti, ci cu circumcizia lui 
Cristos, prin dezbrăcarea de firea păcătoasă,  
12 fiind îngropaţi împreună cu El prin botez şi înviaţi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, 
Care L-a înviat din morţi.  
13 Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a adus la viaţă 
împreună cu Cristos, când ne-a iertat toate greşelile. 

Coloseni 2:11-13 (NTLR) 
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fost și tu circumcis(ă) în mod palpabil și real, dar nu în carnea fizică, ci în firea spirituală.  
 Versetul 13 – ”firea voastră necircumcisă” – În trecut, înainte de salvare, tu erai necircumcis(ă) spiritual, 

firea ta păcătoasă era încă acolo, și erai mort în păcate. Dar acum tu nu mai ești necircumcis(ă). 
Circumcizia lui Avraam în carnea fizică este o tipologie a ceea ce urma să se întâmple în mod spiritual cu cei 
în Cristos. 

 Din cauza faptelor păcătoase pe care încă le mai faci, sau din cauză că te simți așa de ispitit uneori, vei 
simți și vei avea impresia că încă ai o fire/natură păcătoasă, dar acest lucru nu este adevărat. Chiar și 
neavând o fire păcătoasă, Isus a simțit ispita în același fel în care noi o simțim, dar El nu a păcătuit. În 
același mod, și noi suntem încă ispitiți, simțim ispita, dar nu mai avem o fire păcătoasă. Adam nu a avut o 
fire păcătoasă, și totuși el a păcătuit. 

 
 Analogia comunismului: 

o Puterea comunismului care era dictatura lui Ceaușescu poate fi asemănată cu dictatura păcatului de la 
nivelul duhului omului. 

o Mentalitatea comunismului, care reprezintă condiționarea minții oamenilor aflați sub comunism, poate 
fi asemănată cu mentalitatea păcatului de la nivelul minții/sufletului omului. 

o Faptele sau comportamentul comunist al oamenilor aflați sub regim comunism poate fi asemănat cu 
faptele, dorințele, și obiceiurile trupului fizic aflat sub păcat. 

o Mediul și cultura comunistă creată de regimul comunist poate fi asemănată în mod spiritual cu lumea. 
o Forțele care susțineau comunismul, adică securitatea, teroriștii pot fi asemănate spiritual cu diavolul și 

demonii lui. 
o Câteva din caractersticile comunismului erau: 
 Frica de polițiști – când te opreau, mereu îți găseau ceva, și nu puteai lupta pentru drepturile tale 
 Nu avei libertate de exprimare 
 În familii era tot timpul suspiciune din cauza securității, a amenințărilor lor sau recompensele lor, ]n 

schimbul trădării membrilor din familie 
 Frica de lipsă și lăcomia – 3 AM stat la rând pentru lapte, nu era mâncare, nu era carne 
 Mod de supraviețuire – workarounds, descurcăreți 
 Mită pentru a realiza orice lucru – la acte, cu poliția pe străzi, în educație, la spitale, trecerea 

inspecției tehnice la mașini, etc 
o Când puterea comunismului a căzut, forțele susținătoare au continuat să lupte să mențină comunismul 

așa cum face și diavolul chiar dacă e înfrânt, iar mentalitatea comunistă a oamenilor precum și faptele, 
obiceurile comuniste au rămas acolo timp de 25-30 de ani.  

o Acum, după ce am ieșit din comunism, puteam eu oare să visez vreodată la perfecțiune sau la libertate 
perfectă? Da, desigur că da. În același mod, creștinii pot spera că vor umbla în sfințenie perfectă din ce 
în ce mai mult. 

o Când am imigrat in Statele Unite ale Americii, și m-am “scufundat” în democrație, mintea mea a fost 
reînnoită mult mai repede.  
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 Ori de câte ori menționez faptul că noi nu mai avem firea pământească sau că nu mai suntem păcătoși, 
mulți creștini încep să citeze acest pasaj din Romani 7:14-25, care arată conflictul aparent al lui Pavel. Ei 
afirmă că ceea ce Pavel descrie acolo este trăirea lui după salvare, din moment ce un necreștin nu are avea 
dorința să se supună legii lui Dumenzeu. Totuși, vom vedea că ceea ce Pavel descrie în cea de a doua parte 
a capitolului 7 din Romani este trăirea lui înainte de salvare, și nu după. 

 În primul rând, poporul Israel și evreii erau obișnuiți cu Legea lui Dumnezeu și ei încercau să împlinească 
Legea, chiar necreștini fiind. În al doilea rând, Pavel era un învățător al Legii, el știa Legea pe de rost în 
mintea lui și el încerca la rândul lui să o împlinească înainte de a fi credincios în Cristos. În al treilea rând, 
chiar înainte de a fi creștini, noi oamenii încă avem cunoștința binelui și răului în noi și avem o conștiință, 
deși nu avem puterea să facem numai bine tot timpul. 

 Versetul 14 spune Pavel este firesc, vândut ca sclav păcatului. Totuși, mai devreme în Romani 6:7, 14, Pavel 
zice că sunt eliberați de păcat și că păcatul nu va domni peste noi. 

 Atunci cum poate Pavel să fie încă sub robia păcatului în capitolul 7, când a fost eliberat de sub păcat în 
capitolul 6? Acest lucru este posibil doar în cazul în care, în capitolul 7, el vorbește despre vremea când 
chiar era sub sclavia păcatului, adică înainte de salvare. Mai mult decât atât, mai devreme în Romani 7:5-6, 
Pavel afirmă că el era ODATĂ în fire și pasiunile lui păcătoase erau stârnite/provocate de Lege (care este 
spirituală și sfântă). Atunci când el a fost eliberat de Lege, Legea a rămas aceeași, însă el a fost eliberat de 
ea în sensul că nu mai era incitat de ea, pentru că el a murit față de ceea ce era legat, adică pasiunile lui 
păcătoase și firea pământească. 

 
 
 
 
 

14 Noi ştim că Legea este duhovnicească, însă eu sunt firesc, vândut ca sclav păcatului.  
15 Căci nu înţeleg ceea ce fac, întrucât nu fac ceea ce vreau, ci fac ceea ce urăsc!  
16 Acum, dacă eu fac ceea ce nu vreau, sunt de acord că Legea este bună.  
17 Prin urmare, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.  
18 Eu ştiu că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea, întrucât vreau să fac ceea ce este bine, dar nu 
pot!  
19 Căci nu fac binele pe care-l vreau, ci răul pe care nu vreau să-l fac!  
20 Dacă eu fac ceea ce nu vreau, atunci nu eu sunt cel care fac, ci păcatul care locuieşte în mine.  
21 Astfel, eu găsesc această lege: când vreau să fac binele, răul este prezent.  
22 Fiindcă, în omul lăuntric mă bucur de Legea lui Dumnezeu,  
23 dar în mădularele mele văd o altă lege, care este împotriva legii din mintea mea, făcându-mă prizonier al 
legii păcatului, care este în mădularele mele.  
24 Ce om nenorocit sunt! Cine mă va elibera din acest trup de moarte?!  
25 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Cristos, Domnul nostru! Astfel, cu mintea mea sunt sclav al 
Legii lui Dumnezeu, dar cu firea mea sunt sclav al legii păcatului. 

Romani 7:14-25 (NTLR) 

7 căci, cine a murit cu adevărat, a fost eliberat de păcat. 
… 
14 pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteţi sub Lege, ci sub har! 

Romani 6:7, 14 (NTLR) 
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 1 Corinteni 15:56 spune că puterea păcatului este Legea. Atunci când Legea venea în contact cu natura de 
păcat din mine, producea moarte. Aceasta însemna că eram legat de Lege. Când am fost eliberat de Lege, 
Legea nu s-a schimbat, dar eu m-am schimbat. Eu am devenit Legea, pentru că Duhul Sfânt a venit în mine. 
Așa că acolo nu mai era o reacție negativă, pentru că păcatul nu mai era în mine. 

 Versetele 17 și 20 în capitolul 7 afirmă că păcatul locuiește în el. Însă știm că aceasta nu mai este posibil 
după mântuire. Păcatul nu mai poate locui în templul lui Dumnezeu. Păcatul nu poate coexista cu Duhul 
Sfânt.  

 În versetul 21, Pavel spune că răul este prezent în el, dar am văzut până acum, că răul nu mai poate fi 
prezent în credincios, în natura duhului său. 

 În versetele 23-25, Pavel menționează că el încă este un prizonier al legii păcatului și un prizonier al 
trupului morții (trupul firii, trupul păcatului), dar apoi în Romani 8:2, el spune că Legea Duhului de viață l-a 
făcut liber de legea păcatului și a morții, așa că el nu mai poate fi prizonierul lor. 

 
Mort față de păcat o singură dată 

 Matei 16:24-27, Marcu 8:34-37 și Luca 9:23-26 descriu același pasaj despre lepădarea de sine și luarea 
crucii, cu excepția că versiunea din Luca adaugă cuvântul ”zilnic”. 

 Mulți creștini cred că aceste versete se referă la lepădarea de plăceri și la supunere. Este ceva de genul ”eu 
vreau să fac asta, îmi place să fac asta”, dar de dragul lui Cristos mă voi sacrifica. Ei se simt ca și cum pierd 
ceva de valoare și plăcut, dar că se merită din moment ce Dumnezeu spune așa. Ei se simt ca și cum 
încearcă să nege ceea ce sunt ei cu adevărat și că încearcă să țină sub control bestia din interiorul lor. 
Aceasta ideologie este complet greșită. 

5 Căci, în timp ce trăiam potrivit firii, patimile păcatelor stârnite de Lege erau la lucru în mădularele noastre, 
aducând roade pentru moarte.  
6 Dar acum am fost eliberaţi de Lege, murind faţă de ceea ce ne ţinea captivi, astfel încât să putem sluji în 
noutatea Duhului, şi nu după vechea literă. 

Romani 7:5-6 (NTLR) 

56 Boldul morţii este păcatul, iar puterea păcatului este Legea. 

1 Corinteni 15:56 (NTLR) 

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

Romani 8:2 (NTLR) 

24 Atunci Isus le-a zis ucenicilor Săi: 
– Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze!  
25 Căci oricine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, dar cel ce-şi pierde viaţa pentru Mine o va găsi.  
26 Şi la ce i-ar folosi unui om să câştige întreaga lume, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în 
schimbul sufletului său?  
27 Căci Fiul Omului urmează să vină în slava Tatălui Său, împreună cu îngerii Lui, şi atunci El va răsplăti fiecăruia 
după faptele lui. 

Matei 16:24-27 (NTLR) 
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 Versetele 16:25-27 ne arată clar contextul ca fiind despre salvare, este un context de viață și de moarte, de 
a-ți pierde sau a-ți salva sufletul, și nu un context al supunerii zilnice. Dacă discutăm în contextul mântuirii, 
atunci creștinul moare doar O SINGURĂ DATĂ în duhul său la momentul salvării, și apoi întărește și 
consolidează (proclamă) acea moarte zilnic la nivelul minții și al trupului. Acesta este modul în care și 
pasajul din Luca are putea fi înțeles (zilnic), deși în traducerea engleză New King James a bibliei există o 
notă de subsol care spune că textul Masoretic nu conține cuvântul ”zilnic”. 

 Isus vorbește aici despre cruce, dar acel moment în timp El nu murise încă pe cruce. Cu toate acestea, El 
face referință la cruce. El îi pregătește acolo pe oameni pentru salvare, prin a-i face conștienți că ei trebuie 
să fie crucificați pentru a fi salvați. În acet fel, când El va fi răstignit, ei vor fi răstigniți cu El împreună. 

 Aceste pasaje ar putea fi interpretate și la modul în care Isus încerca să le arate oamenilor cât de 
imposibilă era salvarea lor pe cont propriu, că ei ar fi trebuit să fie răstigniți în fiecare zi pentru a-și ispăși 
păcatele, cam cum trebuiau să aducă jertfele pentru păcat din nou și din nou în mod repetat. Se poate că 
El ar fi vrut să le arate cât de mult oamenii aveau nevoie de un Salvator și că nu se puteau salva pe ei înșiși. 

 1 Corinteni 15:30-31 - Se pare că noua traducere românească a Biblie a făcut o treabă foarte bună în 
traducerea acestui pasaj. În loc de expresia din engleză ”eu mor zilnic” au tradus ”sunt în pericol de moarte 
în fiecare zi”, care este o traducere mult mai exactă a ceea ce Pavel a vrut să spună aici. Aici Pavel vorbește 
despre a muri zilnic în contextul persecuției. El se afla zilnic la punctul morții fizice, și nu al supunerii sau 
lepădării de sine, cum interpretează mulți. 

 În Romani 6:2 de mai sus – noi am murit (la timpul trecut) și aceasta se întâmplă o singură dată la 
momentul mântuirii. 

 În Romani 6:3 de mai sus – noi am fost botezați în Cristos o singură dată în apă, însemnând în moartea Sa. 
Noi nu suntem încă botezați în mod continuu în moartea Sa, și nici nu murim încă. 

 În Romani 6:6 – după cum Cristos a fost răstignit O SINGURĂ DATĂ, așa și noi suntem răstigniți o singură 
dată. 

 
 
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 

20 Am fost răstignit împreună cu Cristos  şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o 
trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru 
mine. 

Galateni 2:20 (NTLR) 

24 Cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit firea cu poftele şi dorinţele ei. 

Galateni 5:24 (NTLR) 

30 Şi de ce suntem noi în pericol tot timpul?  
31 Sunt în pericol de moarte în fiecare zi. Acest lucru este cert, fraţilor, întocmai ca lauda pe care o am cu voi în 
Cristos Isus, Domnul nostru. 

1 Corinteni 15:30-31 (NTLR) 
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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! 
 


