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Introducere 

În această sesiune de învățătură vom discuta despre: 
 De ce creștinii încă păcătuiesc după salvare, din moment ce ei au murit față de păcat o dată pentru 

totdeauna, la momentul nașterii din nou 
 Care sunt efectele negative majore ale faptelor păcătoase 
 Cum pot creștinii să scape de fapte și obiceiuri păcătoase. 
 
De ce creștinii încă păcătuiesc 

1) Precondiționare – Mintea și trupul fizic au fost condiționate să păcătuiască de la naștere de natura 
păcătoasă din interior, de mediul lumesc, și de diavol. 

2) Lipsă de învățătură și cunoștințe/interpretare – Creștinii nu au întotdeauna parte de o înțelegere clară a 
evangheliei,  în ce anume să creadă și cum să creadă. 

3) Lipsă de credință perseverentă – Creștinii nu umblă consistent și cu perseverență în evanghelie o dată ce 
aceștia o înțeleg bine. 

 
Efectele negative ale faptelor păcătoase 

1) Îi fac pe creștini să simtă și să creadă că ei încă au natura păcătoasă în ei, pe care n-o pot controla de cele 
mai multe ori.  

2) Îi fac pe creștini să se îndoiască de faptul că au fost cu adevărat născuți din nou (de exemplu ei repetă 
rugăciunea păcătosului, iau botezul în apă din nou, etc.) sau îi fac să creadă că și-au pierdut salvarea pe 
parcurs. 

3) Strivesc îndrăzneala și încrederea creștinilor în a distruge lucrările întunericului. Acestea ucid efectiv 
credința. 

 
Cum pot creștinii să nu mai păcătuiască 

 Creștinii nu sunt salvați prin faptele lor de sfințenie. Deși mântuirea autentică se manifestă prin roade ale 
neprihănirii în viața credincioșilor, aceasta nu este exersată sau trăită în afară prin concentrarea în a face 
fapte bune (toate deciziilor și rezoluțiile pozitive și negative), și nici nu este întreținută prin fapte bune. 

 Credincioșii umblă în sfințenie și sunt sfințiți în mintea și trupul lor în exact același fel în care au fost inițial 
salvați: prin har care vine prin credință. 

 Harul nu este doar îndurare sau favoare nemeritată, ci este o putere. Harul este puterea lui Dumnezeu, iar 
credința este canalul prin care acea putere curge în viețile credincioșilor.  

 O credință corectă va produce o trăire corectă. 

8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu;  
9 nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.  
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 2:8-10 (NTLR) 
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 Credința vine prin auzirea Cuvântului lui Cristos, și anume auzirea a cine este Cristos și cine sunt 
credincioșii în Cristos. 

 
Patru minciuni subtile și inconștiente din mintea credinciosului în legătură cu păcatul: 
 
1) ”Nu pot să fac asta. Nu pot să mă schimb. Este prea greu pentru mine.” 
 Nu mă pot opri din a bârfi sau din a mă mânia sau din a vorbi cuvinte urâte, sau din a pofti alte femei în 

mintea mea, sau din a fuma, sau din a bea, sau din a consuma droguri, etc. 
 Adevărul este că poți!!! 

 Exemplul sindromul elefantului – Elefanții maturi sunt foarte mari și pot distruge copaci, case, etc. Atunci 
când sunt născuți în captivitate și sunt încă mici ca mărime, sunt legați de un copac cu o funie. Cât timp 
sunt tineri, ei încearcă cu toată puterea lor să scape ca să poată hoinări liberi. După o vreme, ei realizează 
că nu pot scăpa și renunță. Este interesant de observat că atunci când ajung la maturitate și devin mari, ei 
ar putea scăpa foarte ușor din acea legătură. Dar din cauză că mintea lor a fost condiționată că nu pot, ei 
nici nu mai încearcă. 

 Secretul nu este în lupta directă cu faptele și obiceiurile păcătoase sub forma deciziilor de a face sau a nu 
face ceva, și nici în lupta directă cu diavolul, ci în lupta de a rămâne în credință, în odihna că HARUL își va 
face lucrarea supranaturală fără efort. Lupta credinciosului este lupta credinței. 

 Credincioșii nu ar trebui să se lupte să aibă credință în credința lor, sau în rugăciunile lor, sau în post, ci 
numai în harului lui Cristos. Toate acestea enumerate (rugăciunea și postul) sunt doar instrumente pentru 
a împrospăta și întări credința lor în harul lui Cristos. 

 Credinciosul nu trebuie să se concentreze pe cât de mare este credința sa, ci pe cât de mare este 
Dumnezeul în care acesta crede, pe cât de puternic este harul pe care Dumnezeu l-a dat în dar 
credincioșilor. 

 
 

17 Astfel, credinţa vine prin auzire, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos. 

Romani 10:17 (NTLR) 

13 Pot totul în Cristos, Care mă întăreşte. 

Filipeni 4:13 (NTLR) 

13 Nu v-a cuprins nici o ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, Care este 
credincios, nu va permite să fiţi ispitiţi peste puterea voastră, ci odată cu ispita a pregătit şi mijlocul de a o 
putea răbda. 

1 Corinteni 10:13 (NTLR) 

12 Luptă-te lupta cea bună a credinţei! Apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai depus o 
bună mărturie înaintea multor martori! 

1 Timotei 6:12 (NTLR) 
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2) ”Totdeauna va trebui să lupt cu acest păcat și mai devreme sau mai târziu oricum voi eșua din nou.” 
 Nu, nu este adevărat. Aduceți-vă aminte de exemplul comunismului. Natura păcătoasă nu mai este, 

creștinul nu mai este un sclav al păcatului. 
 
3) ”Dacă trăiesc pentru Dumnezeu, s-ar putea să pierd unele plăceri sau lucruri de valoare.” 
 Creștinii ar putea gândi că dacă nu merg la petreceri, sau dacă nu fac pe plac prietenilor lor, sau dacă nu 

fumează, sau dacă nu consumă droguri, sau dacă se păstreză pe ei înșuși curați pentru a face sex doar cu o 
singură femeie în cadrul căsătoriei, atunci ar putea pierde mult în viață. 

 Nu, nu este adevărat. Dumnezeu este cu mult mai inteligent decât oamenii și decât diavolul. Isus a spus în 
Ioan 10:10 că El a venit ca cei ce cred în El să aibă viață din abundență. 

 
4) ”Toți fac asta, așa că e ceva normal.” 
 Nu, pentru creștini normalitatea nu este definită de lume, de prieteni, sau de cultură, ci de Cuvântul lui 

Dumnezeu. 
 

 Păcatul a pierdut domnia, pentru că după salvare credincioșii sunt sub har. 
 A fi sub LEGE: 

 LEGEA MORALĂ – Oamenii trebuiau să țină legea morală a lui Dumnezeu pentru a fi neprihăniți (sau a 
obține neprihănire) și apoi să aibă acces la binecuvântări. Pentru a realiza acest lucru, ei trebuiau să 
memorizeze legea morală și apoi să încerce să o țină. 

 MODALITATEA DE ȚINERE A LEGII – Modalitatea de ținere a legii morale era efort omenesc pur, ceea ce 
a constituit un esec total datorită naturii păcătoase. Legea morală a alimentat natura păcătoasă pentru 
a produce fapte păcătoase și moarte. 

 LEGEA CEREMONIALĂ – Atunci când oamenii călcau legea morală, apelau la legea ceremonială a 
sacrificiilor și ofertelor pentru ispășirea păcatelor lor și în felul acesta ei reveneau la statul de 
binecuvântare. 

 A fi sub HAR: 
 Credincioșii sunt deja neprihpniți și au acces la binecuvântări fără să facă nimic, datorită neprihănirii lui 

Cristos care a împlinit legea morală. Credincioșii sunt chemați să umble în sfințenie și în neprihănirea 
lui Dumnezeu, și să facă fapte ale neprihănirii (sau mai corect zis fructe ale neprihănirii), dar nu pentru 
a fi neprihăniți. Ei nu trebuie să învețe legea morală sau să încerce să o țină sau să fie conștienți de ea.  

 Modalitatea de sfințire este credința în puterea harului lui Dumnezeu care îi va face pe credincioși să 
umble în neprihănire. Credincioșii nu au nevoie nici măcar să fie conștienți de legea morală, ca mai apoi 
să încerce să o țină cu abilitatea noii creații care este în ei. Ei au nevoie doar să creadă ca Cristos o va 
trăi prin ei. El fie le va altera procesele minții lor, așa încât aceștia să nu mai aibă dorința să 
păcătuiască, sau harul Lui îîi va ajuta să evite ispitele.  

 Oridecâteori credincioșii mai săvârșesc fapte păcătoase, jertfa veșnică a lui Isus (care a înlocuit jertfele 

20 El le-a răspuns:– Din pricina puţinei voastre credinţe! Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un bob 
de muştar, aţi zice acestui munte: „Mută-te de aici, acolo!“, iar el s-ar muta! Nimic nu v-ar fi imposibil! 

Matei 17:20 (NTLR) 

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

Romani 6:14 (NTLR) 
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de animale repetate pentru păcate, precum și întreaga lege ceremonială), le șterge automat. 

 Scopul LEGII a fost: 
o Să le arate oamenilor că sunt păcătoși și că au nevoie de salvare 
o Să le arate oamenilor că este imposibil ca ei să fie vreodată neprihăniți prin eforturile proprii și că nu au 

abilitatea să se salveze singuri. 
o Să dea oamenilor acces temporar la viață și binecuvântări până când Cristos va veni. Poporul lui Israel 

era binecuvântat fie prin ținerea legii morale sau prin ispășirea ce venea din legea ceremonială. 

 Un sclav al păcatului nu se chinuie să păcătuiască. Păcatul este ceva care curge natural. Când creștinii era 
sclavi ai păcatului, eu nu aveau nevoie nici măcar de vreo credință ca să păcătuiască, ci păcatul lucra 
natural prin ei. În aceeași manieră, când aceștia devin sclavi ai neprihănirii, ei nu se chinuie să fie 
neprihăniți sau să trăiască neprihănit. Pe măsură ce se încred în harul lui Dumnezeu, ei trăiesc neprihănit în 
mod natural. 

 
 
 
 

20 Căci „nici o fiinţă nu va fi îndreptăţită înaintea Lui“ prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoaşterea 
păcatului. 

Romani 3:20 (NTLR) 

15 Iată, astăzi îţi pun înainte viaţa şi binele, moartea şi răul.  
16 Pentru că astăzi îţi poruncesc să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în căile Lui şi să păzeşti 
poruncile, hotărârile şi legile Lui; atunci vei trăi şi te vei înmulţi, iar Domnul, Dumnezeul tău, te va 
binecuvânta în ţara în care ai intrat s-o iei în stăpânire. 
17 Dar dacă inima ta se va schimba şi nu vei asculta, dacă te vei abate închinându-te şi slujind altor dumnezei,  
18 atunci îţi fac cunoscut astăzi că vei fi nimicit şi nu vei locui multe zile în ţara pentru care ai traversat 
Iordanul, ca să intri în ea şi s-o iei în stăpânire. 
19 Chem astăzi cerul şi pământul ca martori împotriva voastră, că v-am pus înainte viaţa şi moartea, 
binecuvântarea şi blestemul. Acum alege viaţa, ca să trăieşti atât tu, cât şi urmaşii tăi,  
20 iubindu-L pe Domnul, Dumnezeul tău,   şi alipindu-te de El. Căci El este viaţa ta şi lungimea zilelor tale în 
ţara pe care Domnul a promis-o strămoşilor tăi, Avraam, Isaac şi Iacov, că le-o va da.“ 

Deuteronom 30:15-20 (NTLR) 

2 Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine şi vei avea parte de ele, dacă vei asculta de glasul Domnului, 
Dumnezeul tău. 
15 Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind şi împlinind toate poruncile şi hotărârile 
pe care ţi le dau astăzi, toate aceste blesteme vor veni peste tine şi te vor ajunge. 

Deuteronom28:2, 15 (NTLR) 

17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, deşi eraţi sclavi ai păcatului, aţi ascultat din inimă de 
modelul de învăţătură căruia i-aţi fost încredinţaţi,  
18 aţi fost eliberaţi de păcat şi aţi devenit sclavi ai dreptăţii! 

Romani 6:17-18 (NTLR) 
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 Dumnezeu a început o lucrare bună în credincioși la momentul salvării, și tot El este cel ce o va termina 
prin intermediul Duhului Sfânt și al credinței lor. 

 Credincioșii mainfestă în afară (sau exersează) salvarea lor prin lupta credinței și prin reânnoirea minții.  
 Dumnezeu este la lucru în ei, dându-le atât dorința cât și capacitatea de a face voia și plăcerea Lui. 

 Credincioșii plantează și udă semințele lui Dumnezeu prin credință și prin reînnoirea minții, dar Dumnezeu 
este Cel care produce adevărata creștere. 

 Cuvântul lui Dumnezeu pe care credincioșii îl primesc și asupra căruia ei meditează este cel care realizează 
lucrarea în ei, cei ce cred. Acesta este Cuvântul harului. 

 Dumnezeu este cel care sfințește pe credincioși prin credința lor în harul Său. 
 
 
 

6 şi sunt sigur că Acela Care Şi-a început în voi buna Sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Cristos Isus. 

Filipeni 1:6 (NTLR) 

12 De aceea, preaiubiţii mei, aşa cum întotdeauna aţi ascultat, nu doar în prezenţa mea, ci mult mai mult 
acum, în absenţa mea, duceţi la bun sfârşit mântuirea voastră, cu frică şi cutremur,  
13 pentru că Dumnezeu este Cel Care lucrează în voi; şi astfel voi aveţi voinţă şi puteţi lucra după buna Lui 
plăcere. 

Filipeni 2:12-13 (NTLR) 

6 Eu am sădit, Apolos a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească!  
7 Aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci numai Dumnezeu, Care face să crească! 

1 Corinteni 3:6-7 (NTLR) 

13 Noi, de asemenea, Îi mulţumim lui Dumnezeu neîncetat pentru că, atunci când aţi primit Cuvântul lui 
Dumnezeu, pe care l-aţi auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci, aşa cum şi este de fapt, 
ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi, cei ce credeţi. 

1 Tesaloniceni 2:13 (NTLR) 

32 Iar acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi Cuvântului harului Său, Cuvânt care are putere să vă zidească şi să 
vă dea moştenirea alături de toţi cei sfinţiţi!   

Faptele Apostolilor 20:32 (NTLR) 

23 Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în toate şi să vă păstreze întreaga fiinţă – duhul, sufletul şi trupul 
vostru – fără pată la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 

1 Tesaloniceni 5:23 (NTLR) 
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 Cum primesc creștinii abundența harului? Prin credință perseverentă în acel har și prin mărtuirisirea cu 
gura înainte de ispită și în timpul ispitei. Aceștia trebuie să roage neîncetat în limbi pentru a fi mereu zidiți 
în acea credință. 

 Exemple de fapte păcatoase: bârfă, exagerare și minciună, mânie, cuvinte urâte, înjurături, băut, fumat, 
consum de droguri, imoralitate sexuală (poftă, pornografie, masturbare, etc), depresie, neliniște, 
respingere. 

 
 
 
 
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! 
 

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) 
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