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Introducere 

În această sesiune de învățătură vom discuta despre: 
 Diferențele între a fi sub Lege și a fi sub Har 
 De ce și în ce fel noua creație nu mai este sub Lege 
 Motivațiile greșite și corecte pentru sfințire sub Har. 
 
A fi sub Lege vs. a fi sub Har 

 În această secțiune vom compara ce a însemnat pentru poporul Israel să fie sub Lege cu ce înseamnă 
pentru creștinii născuți din nou în Cristos să fie sub Har, folosind următoarele 4 criterii (sau caracteristici): 
așteptări (cerințe), mijloace, motivații, și absolvire. 

 Sub LEGE: 
o AȘTEPTĂRI: De a împlini Legea morală a lui Dumnezeu (sfințenia este o condiție) pentru a fi neprihăniți 

(dacă... atunci). 
o MIJLOACE: Capacitatea umană sabotată de natura păcătoasă. 
o MOTIVAȚII: Frica de blestem, dorința de binecuvântări, sau dragostea pentru Dumnezeu, pentru căile și 

legile Sale. 
o ABSOLVIRE: Jertfele repetate de animale. 

 Sub HAR: 
o AȘTEPTĂRI: De a împlini legea morală extinsă a lui Dumnezeu (conform cu Matei 5), atât în exterior cât 

și în interior, din cauză că cei în Cristos sunt deja neprihăniți în interior (sfințirea este un efect sau un 
rezultat). 

o MIJLOACE: Credința în puterea harului lui Dumnezeu de a lucra în creștini, de a influența alegerile lor 
libere, voința lor, dorințele lor, precum și circumstanțele lor, înspre sfințenie prin natura neprihănită 
din ei. 

o MOTIVAȚII: Frica de a pierde mântuirea și de a merge în iad, frica de blesteme, dorința după 
binecuvântări, dorința după puterea lui Dumnezeu, sau dragostea pentru Dumnezeu, pentru căile și 
legile Sale. 

o ABSOLVIRE: Jertfa lui Cristos realizată o singură dată pentru totdeauna. 
 
Nu mai suntem sub Lege 

 Un legământ de căsătorie este valabil până când unul din parteneri moare fără ca să îl încalce. Dacă o soție 

1 Oare nu ştiţi, fraţilor, – căci eu le vorbesc unora care cunosc Legea –, că Legea domneşte peste un om atâta 
timp cât trăieşte el?  
2 O femeie măritată este legată prin Lege de soţul ei, atâta timp cât acesta trăieşte, însă dacă soţul ei moare, 
ea este dezlegată de Lege în ce priveşte legătura cu soţul ei.  
3 Deci, dacă ea trăieşte cu un alt bărbat câtă vreme soţul ei este în viaţă, se va numi adulterină, însă dacă 
soţul ei moare, ea este liberă faţă de Lege şi nu se va numi adulterină dacă se mărită cu un alt bărbat.  
4 Tot astfel şi voi, fraţii mei, aţi murit faţă de Lege, prin trupul lui Cristos, ca să fiţi ai Altuia, ai Celui Ce a fost 
înviat din morţi, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. 

Romani 7:1-4 (NTLR) 
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merge la un alt bărbat în timp ce e căsătorită și bărbatul ei este încă în viață, atunci ea este o adulterină. 
 Rasa umană (prin poporul Israel) a intrat într-un legământ al faptelor cu Dumnezeu și a fost căsătorită cu 

Legea. Legea a început cu o simplă poruncă în grădina Eden, pe care Adam a încălcat-o și a devenit un 
adulterin. Apoi Legea a fost extinsă în timpul lui Moise la cele 10 porunci împreună cu alte legi 
ceremoniale. În final, Isus a extins Legea și mai mult în Matei 5 la spiritul Legii. 

 Isus a intrat în același legământ cu Dumnezeu ca și rasa umană, sub Lege (căsătorit cu Legea), a împlinit 
toată Legea în timpul întregii Lui vieți, și apoi a murit pe cruce. În momentul în care El a murit, căsătoria Lui 
cu Legea s-a încheiat într-un mod corect și neprihănit (și căsătoria creștinilor cu Legea s-a sfârșit de 
asemenea, deoarece ei au fost în El), pentru ca după aceea El (și ei) să poată fi căsătoriți cu harul. Acesta 
este motivul pentru care creștinii nu mai sunt sub Lege sau sub obligația de a o împlini. Creștinii au fost 
căsătoriți cu Cristos, care este El Însuși Harul. 

 
Motivații greșite pentru sfințire 

 Tot ceea ce oamenii fac la un moment dat în viață este fie din frică de ceva sau de cineva, fie din dragoste 
(sau plăcere) pentru ceva sau pentru cineva.  

 A fugi de ceva ce oamenilor le este frică nu ține și nu produce o schimbare de termen lung, însă a alerga 
spre ceva ce le face plăcere sau iubesc rămâne. 

 
1. Frica de a pierde mântuirea sau de a merge în iad 

 Primirea darului gratuit și etern al eliberării de sub condamnare pentru totdeauna și a siguranței mântuirii 
este unul din secretele sfințirii pe care diavolul încearcă să îl țină ascuns de copiii lui Dumnezeu. Darul 
libertății de condamnare va produce în credincioși sfințenie ca și rezultat. În Ioan 8:10-12, Isus i-a oferit 
femeii prinsă în adulter întâi darul de a nu o condamna, și apoi i-a spus să meargă și să nu mai păcătuiască. 

 Exemplul unui circ: La un circ, care din acrobații pe fir vor juca mai bine și vor încerca mai multe lucruri 
interesante? Cei care au pământul direct sub ei și la prima greșeală sunt morți? Sau cei care au o saltea sub 
ei, care știu că sunt în siguranță dacă fac vreo greșeală și că pot încerca din nou? 

 Viața de credincios este acum ca o bucată de HÂRTIE ALBĂ pe care oridecâteori un păcat încearcă să fie 
scris, dispare automat, este șters.  

 Dumnezeu dorește ca cei credincioși să fie sfinți din dragoste pentru El și nu cauza fricii de iad. Așa este 
restul lumii care trăiește și este morală datorită fricii de lege, dar aceasta nu trebuie să fie și la creștini. 
Salvarea de la iad este ceva de bază, doar începutul călătoriei. Dumnezeu i-a scos pe creștini din întuneric 
și iad, cu scopul de a-i duce în altceva. 

 Scopul lui Dumnezeu (sau motivul, centrul atenției) cu poporul Israel prin scoaterea lor din Egipt a fost de 
fapt să îi ducă ÎN altceva. Eliberarea “DIN” Egipt a fost doar un pas necesar (o cerință) pentru “ÎN”. „ÎN-ul” 
a fost condiționat de “DIN”. Cei mai mulți creștini astăzi sărbătoresc faptul că sunt liberi în Cristos, însă 
doar acest lucru nu este ceea ce Isus dorește. Dumnezeu nu a vrut ca poporul lui Israel doar să se bucure 
după ce au trecut Marea Roșie și apoi să rămână acolo. 

 Observați că textul nu spune “El ne-a scos de acolo ȘI ne-a dus în”, ci spune ”El ne-a scos de acolo CA SĂ ne 
ducă în”. OBIECTIVUL este ÎN. Scopul final este ”să ne dea țara”. 

22 făcând înaintea ochilor noştri semne, minuni mari şi dezastre împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon şi a 
întregii lui case;  
23 El ne-a scos de acolo ca să ne ducă în ţara pe care a promis-o, prin jurământ, strămoşilor noştri. 

Deuteronom 6:22-23 (NTLR) 
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 Cei mai mulți creștini sunt DOAR AFARĂ din Egipt și problema cu această situație este că dacă ei sunt DOAR 
IEȘIȚI, tot ceea ce a rămas în urmă de unde au ieșit, ÎNCĂ ÎI ATRAGE. Poporul lui Israel a fost tentat și gata 
să se întoarcă în Egipt de câteva ori atunci când nu au văzut nimic altceva decât deșert și greutăți. Egiptul 
încă avea putere asupra lor din cauză că nu gustaseră încă din ”ÎN”.  

 Care este țara promisă pentru creștini? Ce este Canaanul? Este un loc pe pământ acum sau este vorba 
despre noul cer și noul pământ de la sfârșitul veacului? 

 Canaanul nu este viața viitoare sau noul cer și pământ. Canaanul este ceva pentru acum, este ceva real 
acum în prezent. În noul cer și pământ nu vor fi uriași de învins și obstacole. Canaanul este un loc pe 
pământ. Este un loc spiritual (invizibil) de odihnă, victorie, sfințenie, sănătate, prosperitate, și viață din 
belșug. Acesta este adevăratul scop al creștinismului și nu doar salvarea de la iad. Despre aceasta vom 
vorbi mai mult în următoarea sesiune – moștenirea noii creații aici pe pământ. 

 
2. Frica de blesteme 

 Aceasta este frica de a nu fi binecuvântați sau de a pierde binecuvântarile dacă credincioșii nu sunt destul 
de sfinți și plăcuți lui Dumnezeu. 

 Sub Lege, această frică de blestem ca și motivație era oarecum justificată, datorită pasajului din 
Deuteronom 28. Ei experimentau cu adevărat blestemul dacă nu se supuneau Legii.  

 Însă acest lucru nu este adevărat sub Har. Credincioșii niciodată nu vor mai experimenta blestemul doar 
din cauză că nu au fost destul de sfinți. Ei pot trăi în blestem doar datorită lipsei de cunoștință și de 
reînnoire a minții. Binecuvântările credincioșilor nu depind deloc de sfințenia lor, ci de sfințenia lui Cristos 
în totalitate. 

 Cristos i-a răscumpărat pe credincioși de toate blestemele din Deuteronom 28, adică El a plătit pedeapsa 
oricărei încălcări de Lege pentru ei și în ei. 

 El nu doar i-a răscumpărat pe credincioși, ci a și împlinit toată Legea, toate condițiile din Deuteronom 28 
pentru ei și în ei. Creștinii au acum dreptul doar la binecuvântări, fără ca să facă nimic bun sau rău, și își 
mențin acest drept chiar și atunci când încă mai păcătuiesc. 

 Care promisiuni? Cele din Deuteronom 28 desigur și nu numai: sănătate, prosperitate, binecuvântare, 
putere, victorie, și succes. 

 

13 Cristos ne-a răscumpărat de sub blestemul Legii, devenind blestem pentru noi – căci este scris: „Blestemat 
este oricine e atârnat pe lemn.“ 

Galateni 3:13 (NTLR) 

17 Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc.  
18 Căci adevărat vă spun că, atâta vreme cât nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o iotă sau o parte a 
vreunei litere nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile. 

Matei 5:17-18 (NTLR) 

20 pentru că în El toate promisiunile lui Dumnezeu sunt „da“. De aceea, prin El spunem „Amin!“, spre slava lui 
Dumnezeu. 

2 Corinteni 1:20 (NTLR) 
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3. Dorința de binecuvântări 

 Sub Lege, cu cât mai mult oamenii împlineau Legea, cu atât erau mai binecuvântați. 
 Sub Har, o creștere în sfințenie nu va aduce mai multe binecuvântări creștinilor. Ei nu pot fi mai 

binecuvântați decât sunt deja.  

 Creștinii sunt co-moștenitori cu Cristos. Tot ceea ce Cristos are și este, ei de asemenea au și sunt.  

 Toate lucrurile aparțin creștinilor, atât lumea întreagă, cât și viața, moartea, prezentul și viitorul.  

 Orice binecuvântare spirituală a fost deja dată credincioșilor. Acele binecuvântări spirituale includ toate 
binecuvântările fizice și materiale, după cum vom vedea într-o sesiune viitoare.  Cuvântul ”spiritual” în 
contextul binecuvântărilor se referă la modalitatea de obținere a binecuvântărilor și nu la conținutul 
(substanța) binecuvântărilor. 

 Dumnezeu deja a dăruit creștinilor tot ceea ce ține de viață și evlavie.  
 
4. Dorința după puterea lui Dumnezeu 

 Sub Lege, cu cât mai mult oamenii împlineau Legea, cu atât atrăgeau mai mult puterea și ungerea lui 
Dumnezeu în viața lor. 

 Versetul de mai sus din Cronici este un exemplu de verset din Vechiul Testament care nu se mai aplică la 
noua creație. Dumnezeu îi ascultă pe creștini chiar și când fac lucruri rele și El le-a iertat toate păcatele 

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 8:17 (NTLR) 

21 Astfel, nimeni să nu se laude cu oameni, pentru că toate lucrurile sunt ale voastre:  
22 fie Pavel, fie Apolos, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie prezentul, fie viitorul, toate sunt ale 
voastre,  
23 iar voi sunteţi ai lui Cristos, şi Cristos este al lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 3:21-23 (NTLR) 

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de 
binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! 

Efeseni 1:3 (NTLR) 

3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui 
Ce ne-a chemat prin slava şi virtutea Lui. 

2 Petru 1:3 (NTLR) 

14 dacă poporul peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, dacă se va 
întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele şi îi voi vindeca ţara. 

2 Cronici 7:14 (NTLR) 



 
© 2016 Eduard Serediuc Ministries. Toate drepturile rezervate.                                                                                                                                                         5 | P a g i n ă  
Website: http://www.eduardserediuc.org 

deja atunci când aceștia au venit în Cristos. Nu mai este nevoie de o smerire, de rugăciune, și de căutarea 
feței Lui pentru a primi iertare de păcate.  

 Un alt exemplu este Acan în Iosua 7. Tot poporul Israel a fost învins în bătălia cu cetatea Ai și a fost 
încetinit datorită păcatului lui Acan. Acest lucru nu se mai întâmplă în Noul Testament. Creștinul poate 
avea victorie prin credință chiar și atunci când a păcătuit.  

 O altă diferență clară între Vechiul Testament (plin de condiții: dacă...atunci) și Noul Testament (fără nici 
un dacă) poate fi observată în următoarele 2 pasaje: 

 Sub Har, a avea mai multă putere și ungere nu depinde de sfințenia credincioșilor DELOC, ci numai de 
credință.  

 Duhul este dat și minunile sunt făcute numai prin credință. 

 Noua creație are deja toată plinătatea și puterea Duhului Sfânt fără măsură. În Ioan 3:34, Bible vorbește 
într-adevăr despre Isus ca fiind Cel trimis să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și Care are Duhul fără 
măsură. Însă, în Ioan 20:21, Isus spune că exact în același fel în care Dumnezeu L-a trimis pe El (însemnând 
a avea Duhul fără măsură), i-a trimis și pe credincioși. 

5 De aceea, acum, dacă veţi asculta de glasul Meu şi veţi păzi legământul Meu, veţi fi comoara Mea dintre 
toate popoarele, căci tot pământul este al Meu.  
6 Voi Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.» Acestea sunt cuvintele pe care să le spui israeliţilor.“ 

Exodul 19:5-6 (NTLR) 

9 Însă voi sunteţi o spiţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui 
Dumnezeu, ca să puteţi proclama faptele măreţe ale Celui Ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 

1 Petru 2:9 (NTLR) 

5 Aşadar, El v-a dat Duhul şi a făcut minuni între voi pentru că aţi făcut faptele Legii sau pentru că aţi crezut 
ceea ce aţi auzit? 

Galateni 3:5 (NTLR) 

34 Căci Cel pe Care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul 
cu măsură. 

Ioan 3:34 (NTLR) 

21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Aşa cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi!“ 

Ioan 20:21 (NTLR) 

17 Semnele care-i vor însoţi pe cei care cred sunt următoarele: în Numele Meu vor scoate demoni, vor vorbi în 
limbi noi,  
18 vor lua în mâini şerpi, iar dacă vor bea ceva aducător de moarte nu-i va vătăma deloc. De asemenea, îşi vor 
pune mâinile peste cei bolnavi, iar aceştia se vor face bine.“ 

Marcu 16:17-18 (NTLR) 
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 După cum se poate observa în pasajul din Marcu 16 de mai sus, singura condiție pentru miracole este 
credința. 

 Conform Faptelor Apostolilor 3:12, 16, vindecarea nu vine pe baza evlaviei, ci prin credință. 
 Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, umblarea în sfințenie nu va reprezenta niciodată o condiție (sau o 

cerință obligatorie) pentru umblarea creștinilor în puterea Duhului Sfânt cu semne și minuni în Noul 
Testament. Numai credința este condiția. Însă, din punct de vedere omenesc, păcătuirea în mod regulat și 
lipsa de sfințenie vor încetini creșterea credinței. Motivul este următorul: când un creștin păcătuiește, în 
mod automat în mintea lui se va vedea pe el însuși și pe Dumnezeul Sfânt în tabere opuse datorită 
conștiinței. Vinovăția va crea mental o prăpastie (o separare) între credincios și Dumnezeul iubitor. 
Creștinului îi vine greu să se mai încreadă în Dumnezeu în aceeași măsură ca mai înainte până când 
lucrurile nu sunt reconciliate. Așa că păcatul întotdeauna va slăbi convingerea și credința în Dumnezeu. 
Indirect puterea Duhului Sfânt nu va mai putea fi manifestată la același nivel datorită slăbirii în credință. Pe 
de altă parte, sfințenia și victoria consistentă asupra păcatului în viața de zi cu zi îmbunătățește credința și 
creează un mediu în care credința va înflori și va crește în intensitate și tărie. 

 
Motivația corectă pentru sfințire 

 Motivația corectă pentru sfințire este dragostea pentru Dumnezeu și pentru căile Sale.  
 Dragostea pentru Dumnezeu, pentru căile Sale, și pentru aproapele nostru este împlinirea Legii. 

 Dragostea lui Dumnezeu sau pentru Dumnezeu a fost deja turnată în inimile credincioșilor. 

 Mulți creștini au dedus din versetul de mai sus că ei trebuie să iubească, să aibă dragoste întâi pentru a 
avea credință. Însă acest lucru nu este adevărat.  În primul rând, dacă această concluzie ar fi adevărată, a 
avea dragoste ca și condiție pentru credință este ceva foarte ambiguu care de fapt anulează credința. Cum 
ar putea vreodată creștinii să-și măsoare nivelul lor de dragoste pentru a ști nivelul lor de credință? De cât 
de multă dragoste este nevoie pentru ca credința să funcționeze? De fiecare dată când creștinilor li se va 
cere să se roage pentru alții pentru miracole, în mod inevitabil se vor întreba pe ei înșiși dacă au destulă 

12 Când a văzut Petru acest lucru, a zis poporului: „Bărbaţi israeliţi, de ce vă miraţi de acest lucru şi de ce vă 
uitaţi la noi de parcă prin propria noastră putere sau evlavie l-am făcut să umble?! 

Faptele Apostolilor 3:12 (NTLR) 

16 Pe baza credinţei în Numele Lui, a întărit Numele Lui pe omul acesta pe care-l vedeţi şi pe care-l cunoaşteţi; 
şi credinţa care este prin Isus i-a dat această vindecare deplină înaintea voastră, a tuturor! 

Faptele Apostolilor 3:16 (NTLR) 

5 iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgeşte, întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre 
prin Duhul Sfânt Care ne-a fost dat. 

Romani 5:5 (NTLR) 

6 întrucât, în Cristos Isus, nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nici o valoare, ci numai credinţa care 
lucrează prin dragoste. 

Galateni 5:6 (NTLR) 
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dragoste, respectiv destulă credință pentru a încerca o asemenea rugăciune. În mod sigur, ei niciodată nu 
se vor simți că au iubit destul sau că au destulă credință, și acest lucru în sine va scurtcircuita credința 
complet, din cauza minții lor. În această stare, chiar dacă se vor ruga pentru cineva, nu va da nici un 
rezultat. De asemenea, pentru mulți creștini a avea încrederea că au iubit destul sau că au destulă credință 
ar fi pentru ei înșiși un avertisment fals că nu sunt destul de smeriți și că sunt mândri. În acest fel, ei 
confundă încrederea și credința (în Cuvânt care produce îndrăzneala de a se ruga) cu mândrie. Și datorită 
acestui lucru, din nou credința și rugăciunea lor nu va produce nici un rezultat. 

 În al doilea rând, versetul de mai sus din Galateni nu spune că creștinii nu pot avea credință fără dragoste, 
ci că credința fără dragoste, chiar dacă aceasta funcționează și produce rezultate, nu va fi evaluată în 
Cristos ca o lucrare a neprihănirii demnă de răsplată (nu are nici o valoare).  

 1 Corinteni 13:2 spune foarte clar că credincioșii pot avea toată credința, așa încât să mute munții fără 
dragoste. Însă după cum și Galateni 5:6 ne-a arătat, o credință mare care chiar realizează mari semne și 
minuni, fără dragoste, este considerată ca și nimic înaintea lui Cristos. 

 Faptele moarte sunt fie fapte fără credință, fie fapte ale credinței fără dragoste. Creștinii nu vor fi răsplătiți 
pentru nici una din aceste fapte, punct. 

 Conform cu 1 Ioan 4:16-19, dragostea și frica nu pot coexista. Dacă ai frică, atunci nu poți avea dragoste. 
Dacă ai dragoste, atunci nu ai frică. Dacă tu te sfințești din frică, atunci nu mai poate fi din dragoste. Dacă 
te sfințești din dragoste, atunci nu mai poate fi din frică, și aceasta este ceea ce ține pe termen lung. 
Dragostea și frica se anulează una pe alta. 

 Noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Capacitatea noastră de a-L iubi pe El depinde de înțelegerea a cât de 
mult El ne-a iubit și meditarea la acest lucru. Când tu ești conștient că El te iubește, că El este totdeauna 
pentru tine și de partea ta, atunci devii cu adevărat liber să-L iubești mai mult cu toată inima. Acesta este 
unul din scopurile acestei serii de învățătură, să realizăm cât de mult Dumnezeu ne iubește.  

 
Concluzie 

 AȘTEPTĂRILE și modalitatea de ABSOLVIRE sunt similare în ambele părți (sub Lege și sub Har) la nivele 
diferite, dar ceea ce diferențiază cele două părți sunt MIJLOACELE corecte aplicate cu MOTIVAȚIILE 
corecte.  

 Sunt creștinii sub Lege? Din punctul de vedere al AȘTEPTĂRILOR și a ABSOLVIRII  (în sensul că tot este 
nevoie de o jertfă pentru păcat), dar nu și din cel al MIJLOACELOR și a MOTIVAȚIILOR. 

 Sunt creștinii în realitate constrânși să facă fapte de neprihănire de frică? Nu. Numai concepțiile greșite și 

2 Dacă am darul profeţiei şi înţeleg toate tainele şi am toată cunoaşterea şi dacă am toată credinţa, aşa încât 
să mute munţii, dar nu am dragoste, nu sunt nimic. 

1 Corinteni 13:2 (NTLR) 

16 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu în noi. Dumnezeu este dragoste, iar 
cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.  
17 În felul acesta, dragostea lui Dumnezeu este făcută desăvârşită în noi, pentru ca noi să avem îndrăzneală în 
ziua judecăţii, fiindcă, în lumea aceasta, cum este El, aşa suntem şi noi.  
18 În dragoste nu există frică, ci dragostea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are de-a face cu pedeapsa. 
Cel ce se teme n-a fost făcut desăvârşit în dragoste.  
19 Noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. 

1 John 4:16-19 (NTLR) 
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întăriturile minții lor pun constrângeri și amenințări asupra lor. 
 De ce ar trebui să se sfințească creștinii? Din dragoste pentru Dumnezeu. 
 Cum pot creștinii să umble în sfințenie? Prin har care vine prin credință. 
 Care este importanța sfințeniei? Sfințenia este pentru plăcerea lui Dumnezeu, pentru răsplată la sfârșit, și 

pentru a face credința să crească mai repede cât suntem pe pământ. 
 
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! 
 

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 8:17 (NTLR) 

6 În Cristos Isus, nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nici o valoare, ci numai credinţa care lucrează prin 
dragoste. 

Galateni 5:6 (NTLR) 
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