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Viata deplina 
 

 

 

 
Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în 

fiecare zi, şi să Mă urmeze.” 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Studii despre biruintaStudii despre biruintaStudii despre biruintaStudii despre biruinta    
DeDeDeDe    

Daniel E. AugsburgerDaniel E. AugsburgerDaniel E. AugsburgerDaniel E. Augsburger    
    
    
    
    
    

 

 

 



Pagina 2  

RecomandariRecomandariRecomandariRecomandari    
Ii datorez totul Domnului Isus Hristos , toate binecuvantarile ce vin din aceste materiale sau pentru 

seminariile pe care le-am tinut. Eu am impartasit ceea ce El mi-a impartasit. Deoarece nu sunt atat de 

cunoscut, s-a crezut ca, cateva recomandari ar putea incuraja participarea la seminarii si studiul 

materialelor. 

Dan A. 

“ Am avut privilegiul de a-l cunoaste pe Daniel Augsburger,Jr., in ultimii cinci ani, timp in care a fost un membru 

activ aici in Biserica Pioneer Memorial.  Ma simt incantat si onorat sa il recomand pe el si lucrarea s-a de 

inviorarece este in crestere. 

    Dan nu este numai un student  foarte sarguincios al Cuvantului lui Dumnezeu, ci el este si unul dintre cei mai cititi 

autori in literatura despre viata crestina si biruinta spirituala. In particular , el a daruit timp studiului de o viata a 

unor scrieri din secolul al nouasprezece-lea ale unor giganti ai devotionalelor cum ar fi Andrew Murray si F.B. 

Meyers. Dar mai de curand studiul lui l-a condus catre o adancire a constientizarii si experientei adevarului 

culminant al neprihanirii prin credinta. Noua scriere pe subiectul acesta in mod efectiv merge impreuna cu scrierile 

Ellen White, cu Scripturile, si am fost binecuvantat din abundenta de invatatura clara. 

    Dan ne-a invatat aici la Pioneer, de curand intr-o serie de studii de trei luni pe care le-a tinut in serviciul de 

inchinare al casei noastre de rugaciune de miercuri seara. Am fost binecuvantati din plin de acea lucrare – si stiu ca 

si dumneavoastra veti fi.     

In sfarsit, Dan mi-a fost partener de rugaciune de-alungul anilor. Propria lui pasiune pentru Dumnezeu si iubire 

pentru Isus, calauzesc viata si lucrarea sa. Deaceea vi-l pot recomanda cu toata inima, atat pe el cat si lucrarea lui”. 

Dwight K. Nelson, Sr. Pastor, 
Pioneer Memorial Church, Berrien Springs, MI 

“ Daniel Augsburger Jr. a tinut mai mult de 40 de prezentari in biserica noastra in ultimii 3 ani. Am gasit 

invataturile si predicile lui a fi caracterizate de credinciosie fata de Scriptura  si de scrierile Ellen White, de un 

caracter practic si experiental, si o larga si completa familiariarizare cu ceilalti autori care au articulat in mod clar 

calea catre o traire crestina consistenta, plina de bucurie, si biruinta. 

  Ca rezultat al lucrarii lui Dan, multe dintre bisericile noastre au crescut de la simpla straduinta pentru Hristos la 

prosperitatea in Hristos. “ Lupta credintei nu a incetat”, dar Dan a introdus concepte atat de clare si simple, si totusi 

atat de esentiale, incat umblarea noastra cu Dumnezeu a fost imbunatatita imediat. Intalnirea noastra de 

rugaciune(pe care noi o numim “ pregatirea-CRUCII”)a prins viata, si minuni ale cresterii spirituale au loc in 

mijlocul nostru. Noi credem ca acestea sunt adevaratul rod al invataturii clare a evangheliei biblice. In consecinta, 

ne simtim liberi sa il recomandam tuturor pe Dan, materialele pe care le-a pregatit, si lucrarea lui.” 

Jerry Moon, Head Elder, St. Joseph Michigan Seventh-day 
Adventist Church, and Chair, Department of Church 

History, Seminary, Andrews University. 
 
 “L-am invitat pe Dan Ausburger sa vina la South Heaven Church sa tina o saptamana de rugaciune. A fost doritor si 

a fost o placere sa lucrezi cu el. Mesajele au impresionat biserica noastra, si ne-am simtit reinviorati. Dan prezinta 

intr-un mod practic experiente la prima mana, ceea ce incurajeaza pe toti sa doreasca acelasi lucru. Recomand fara 
ezitare pe Dan Augsburger oricarei biserici pentru o serie de intalniri in vederea reinviorarii.” Darren Greenfield, 
Formerly Pastor, South Haven SDA Church, MI 
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“ Aceasta a fost una din cele mai minunate saptamani din viata mea. Va multumesc pentru ca mi-ati 
impartasit pe Isus si pentru ca v-ati rugat cu mine. Nu veti sti niciodata cat de mult a insemnat pentru mine 
aceasta saptamana.” 

Un student  la seminar 
 
“ Am apreciat foarte mult mesajele pe care le-a impartasit Dan cu noi. Dan a tinut cateva saptamani de 
rugaciune la biserica noastra si a condus intalnirile noastre de rugaciune timp de aproape sase luni, desi 
este membru al unei alte adunari. Ce binecuvantare! Biserica noastra a crescut atat de mult in intelegerea 
noastra cu privire la rugaciune, la predarea si dedicara noastra lui Isus si grijei Lui. Vedem rodul mesajului lui 
implinit in vietile noastre atat in mod individual, cat si in biserica noastra. Dumnezeu raspunde rugaciunilor, si 
El face cu mult mai mult decat i-am cerut noi. Ii multumim Domnului pentru ca a facut acest mesaj sa fie viu 
in noi, si pentru dorinta lui Dan de a impartasi cu noi acest mesaj.” 
 

Un student  la seminar 
  
“ Cu adevarat o prezentare minunata. Cativa dintre prietenii mei sunt foarte binecuvantati si au spus ca au fost 
multe lucruri pe care le-au inteles pe care nu le-au stiut niciodata sau de care nu au fost niciodata prea siguri. 
Deasemenea cred ca s-a vorbit frumos despre totala predare a lui Isus fata de Tatal. Acest lucru m-a miscat si m-a 
smerit. “ 

Un student la seminar 

 

“Viata deplina’’ ma lasa cu speranta, incurajare si un adanc respect si recunostinta fata de Dumnezeu. El a avut un 
plan care ne da putere fiecaruia sa mergem si sa ramanem in Hristos si sa primim plinatatea harului sau. El este 
Biruitorul. El este Darul. El este Mantuitorul nostru in care ne bucuram. “ 

Un student la seminar 

    

Unele GanduriUnele GanduriUnele GanduriUnele Ganduri    
Mead MacGuire afirma in “ Viata de biruinta”: “ Se spune mult despre o viata de biruinta in aceste zile, si cu atat 
de multa predicare, rugaciune, si discutii, se ridica intrebarea, De ce atat de putini par sa experimenteze 
eliberarea completa de sub pacat? Cum se face ca multi care Il iubesc pe Dumnezeu cu adevarat si isi doresc cu 
staruinta sa umble cu El, manifesta si marturisesc o lipsa de putere de a face aceasta?” Raspunsul simplu este ca 
ei nu sunt constienti de proviziile pe care le-a oferit Dumnezeu de iertare si biruinta, si nici nu inteleg procesul 
prin care proviziile lui Dumnezeu devin ale lor. Am invatat pentru prima data despre aceste concepte de la 
pastorul Frank Phillips, in urma cu 26 de ani si de atunci am chibzuit cu privire la ele. Incerc sa impartasesc o 
schita a acelei intelegeri in urmatoarele pagini. Faptul ca inradacinarea acestor principii va rezulta intr-o viata 
schimbata nu se poate pune sub semnul intrebarii. Singura mea preocupare este ca cititorii vor evita, sau se vor 
gandi ca este prea dificil, sa imbratiseze procesul de moarte, si deci vor rata minunatele binecuvantari oferite de 
Dumnezeu. Sper ca aceste ganduri adunate sa aiba sens si sa ii conduca la o experienta mai “imbelsugata”. 

Dan Augsburger 9/20/04 path2prayer@yahoo.com 
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ContinutContinutContinutContinut    
1. Caracterul lui Hristos: Fagaduinta puterii – 6  

2. Independenta: Primejdia puterii – 9 

3. Iertare &Neprihanirea lui Hristos:  Poarta catre Putere – 13 

4. Moartea fata de sine: Pretul Puterii – 18 

5. Primindu-l pe Isus sa locuiasca in noi: Prevederea puterii – 24 

6. Mentinand Noua viata – 29 

Viata descrisa – 33 

Ganduri cheie – 34 

    

    

Resurse suplimentareResurse suplimentareResurse suplimentareResurse suplimentare    
 White, E.G., Steps to Christ, Desire of Ages, Mount of Blessings, The Sanctified Life. 
 MacGuire, M., The Life of Victory; His Cross & Mine; Lambs Among Wolves; Does God Care. 
 Mantle, J. Gregory, Beyond Humiliation: The Way of the Cross. 
 Maxwell, L. E., Embrace by the Cross 
 Meyer, F. B., The Christ Life For Your Life 
 Murray, Andrew, Abide in Christ; Like Christ; 
 Phillips, F., His Robe Or Mine. (Justified Walk Ministries: 269 471 9224 or justifiedwalk.com) 
 Augsburger, D. His Robe or Mine Study Guide (path2prayer.com or call 269 471 5760) 
 Augsburger, D. Abbreviated “11 Part” His Robe or Mine Study Guide for Midweek Service. (see above) 
 Smith, H.W., The Christian’s Secret of a Happy Life. 
 Thomas, Ian, The Saving Life of Christ 
 Trumbull, C., Victory In Christ; Holiness Series (will be soon posted at path2prayer.com 
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1.1.1.1. Caracterul lui Hristos: Caracterul lui Hristos: Caracterul lui Hristos: Caracterul lui Hristos: 

FagadFagadFagadFagaduinta puterii Luinta puterii Luinta puterii Luinta puterii Luiuiuiui    
“Prietene, cum ai intrat aici fara haina de nunta?” 

 

Introducere 

Charles Trumble, in cartea sa “ Biruinta in Hristos” vorbeste despre participarea la o conferinta misionara unde 
vorbitor dupa vorbitor  au pus aceeasi intrebare: “Este felul vostru de Crestinism vrednic sa fie trimis lumii ne-
crestine?(1) 

  Un sceptic odata a provocat pe Hannah Whitall Smith cu urmatoarele: 

      “ Voi crestinii pareti a avea o religie care va face nenorociti. Sunteti ca un om cu o durere de cap. Nu vrea sa 
scape de capul sau, dar il doare ca sa il tina. Nu va puteti astepta ca cei din afara sa caute foarte staruitor ceva atat 
de inconfortabil.”(2) 

Sora White a spus urmatoarele cu privire felul de Crestinism pe care ar trebui sa il aratam: 

        “ Sã ne aducem aminte cã o viatã crestinã e argumentul cel mai puternic ce poate fi adus în favoarea 
crestinismului si cã un caracter crestin de micã valoare face mai mult rãu în lume decât caracterul omului din 
lume. Scopul lui Dumnezeu este acela de a Se proslãvi în poporul Sãu în fata lumii. El asteaptã ca aceia care 
poartã Numele lui Hristos sã-L reprezinte în gândire, în cuvânt si în faptã.”(3) 

 

Legatura cu altii si cu Dumnezeu 

Spune-ti numele si un pic despre calatoria ta spirituala cu o alta persoana. De ce este important pentru tine sa 
inveti despre biruinta si ce speri sa inveti urmand aceste studii? Apoi vorbeste lui Dumnezeu despre ce ai 
discutat si cere-I sa faca din acest lucru o experienta ce iti va schimba viata tie si celorlalti care participa.  

 Sau, spune-ti numele si putin despre calatoria ta spirituala asa cum se leaga de locul unde te afli in ce priveste 
pilda comorii(Mat. 13:44)? 

Cateva date biblice 

Mat. 22:1-14; Apocalipsa 19: 7-9; 22:11 

Mai multa informatie 

1. Ce spune urmatorul citat despre necesitatea pregatirii pentru nunta cereasca? 

“ Sunt instruita sa solicit necesitatea unei consacrari si sfintiri, inaintea lui Dumnezeu, a intregii fiinte... Imi este 
teama si tremur pentru cei care nu si-au pus inca haina de nunta. Multi se asteapta sa se aseze la masa nuntii 
Mielului, cand de fapt nu sunt pregatiti pentru venirea Regelui. Ei sunt ca orbii; nu isi dau seama de pericolul in 
care se afla. “Stramta este poarta, ingusta este calea”, a spus Mantuitorul,”care duce la viata, si putini sunt cei ce o 
afla.””(4) 



Pagina 6  

2. Ce lucru surprinzator invatam despre unul dintre oaspeti? 

   “ Cel ce a venit la nunta fara haina de nunta, reprezinta conditia multora din lumea noastra de astazi. Ei pretind 
ca sunt crestini, si cer binecuvantarile si privilegiile evangheliei; totusi ei nu simt nevoia unei transformari a 
caracterului. Ei nu au simtit niciodata adevarata pocainta pentru pacat. Ei nu isi dau seama de nevoia lor dupa 
Hristos  si nici nu practica credinta in El. Ei nu si-au invins tendintele de a face rau fie cele ereditare, fie cele 
cultivate. Si totusi ei cred ca sunt indeajuns de buni in ei insisi, si se pot baza pe propriile lor merite, in loc sa se 
increada in Hristos. Ascultatorii cuvantului, vin la banchet, insa ei nu si-au pus haina neprihanirii lui Hristos.”(5)  
 
3. A oferit Dumnezeu tot ceea ce este necesar transformarii? 1 Cor. 10:3-5 
“ Dumnezeu s-a ingrijit de tot ce este nevoie ca gandurile noastre sa fie purificate, inaltate, rafinate, si innobilate.  
El nu numai ca  
ne-a promis ca ne va curati de toate faradelegile noastre, ci a pregatit o provizie de har care ne va inalta gandurile 
catre El, si ne va face capabili sa apreciem sfintenia Lui.  Trebuie sa intelegem ca suntem ai lui Hristos, si ca 
trebuie sa manifestam caracterul Sau in fata lumii. Pregatiti de harul ceresc, noi suntem imbracati cu 
neprihanirea lui Hristos, in hainele de nunta, si suntem potriviti sa stam la cina de nunta.” (6) 
 
4. Cat de posibila este aceasta experienta? Mat. 5: 48; Col. 1:28; Iacov 1:4; Efes. 1:4; 3:14-21; 1 Pet. 1:15,16 
“Este pusa inaintea credinciosului minunata posibilitate de a fi ca Hristos, supus tuturor principiilor legii. Dar 
prin el insusi omul este incapabil sa ajunga la aceasta stare.  Sfintenia despre care Cuvantul lui Dumnezeu declara 
ca trebuie sa o aiba inainte de a putea fi salvat este rezultatul lucrarii harului divin asa cum el se supune 
disciplinei si stapanirii influentelor Duhului Adevarului. Ascultarea omului, poate fi facuta desavarsita numai prin 
tamaia neprihanirii lui Hristos, care umple cu un miros divin fiecare act de ascultare. Partea crestinului este de a 
persevera in biruirea fiecarei greseli. In mod constant, el trebuie sa se roage Mantuitorului sa vindece El bolile 
sufletului sau bolnav de pacat. El nu are nici intelepciunea nici puterea sa invinga.  Acestea apartin Domnului, El 
le ofera celor care in umilinta si pocainta il cauta in ajutor. “(7) 
 

Aplicand informatia 

Pe o scara de 1 la 10 cat de interesat esti sa accepti invitatia la nunta si sa porti haina de nunta? Citeste cu 
rugaciune urmatoarele, in timp ce te gandesti la decizia ta.  

Privind inainte 

Satana a lucrat din greu ca sa se asigure ca nu intelegem cum isi mentine el controlul asupra noastra! Data 
viitoare, ii vom vedea secretul? Citeste Ezech.36: 26,27 si Ier. 24:7 si apoi urmatoarele: 

“Când sufletul se predã lui Hristos, o putere nouã ia în stãpânire inima cea nouã. Se produce o schimbare pe care 
omul nu o poate face niciodatã prin sine însusi. Este o lucrare supranaturalã, care aduce un element supranatural 
în natura omeneascã. Fiinta care s-a predat lui Hristos devine fortãreata Lui, pe care El o pãstreazã într-o lume 
rãzvrãtitã si vrea ca nici o altã autoritate sã nu fie recunoscutã acolo, decât a Sa. Un suflet luat astfel în stãpânire 
de puterile ceresti nu poate fi biruit de asalturile lui Satana. Dar, dacã nu ne supunem stãpânirii lui Hristos, vom fi 
stãpâniti de cel rãu. În mod inevitabil, noi trebuie sã fim sub controlul uneia sau alteia dintre cele douã puteri 
care se luptã pentru suprematia lumii.” (8) 
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Rezumatul capitolului 

Caracterul lui Hristos, Fagaduinta puterii Lui 

Scopul pentru care Dumnezeu L-a trimis pe Isus sa traiasca o viata desavarsita, sa moara  o moarte atotsuficienta, 
sa invieze in toata puterea, a fost de a oferi o pregatire ampla a caracterelor transformate, si asemenea lui 
Hristos, in poporul Sau. Poporul lui Dumnezeu nu are nici puterea si nici intelepciunea sa faca aceasta 
transformare – noi nu stim cum sa o facem, si chiar daca am fi stiut totusi nu am fi avut puterea sa o facem. Dar 
putem invata despre impedimentele care stau in calea biruintei, resursele oferite ca sa putem invinge aceste 
impedimente – iertarea si biruinta, si putem invata procesul prin care suntem schimbati de Dumnezeu, si deci sa 
cooperam cu lucrarea de transformare pe care o face in noi. 

Planul lui Satana: Sa ne faca sa credem ca Dumnezeu nu cere neaparat transformare , sau ca transformarea ceruta 
este limitata sau este extrema pana la fanaticism, si deci nu este de dorit.  

Partea noastra: Sa credem ca Dumnezeu doreste si poate sa ne transforme in mod complet.  

Planul lui Dumnezeu: Sa ofere o pregatire ampla pentru o transformare completa. 

 

1 Trumbull, C.G., Victory in Christ, p. 7. 

2 Smith, H.W., The Christian’s Secret of a Happy Life, p. 13. 

3 White, E.G., Testimonies, Vol. 9, p. 21. 

4 White, E.G., Review & Herald, February 25, 1909.  
5 White, E.G., Christ Object Lessons, p. 315. 

6 White, E.G., Youth Instructor, October 28, 1897. 

7 White, E.G., Peter’s Counsel to Parents, p. 58. 

8 White, E.G., Desire of Ages, p. 324. 
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2.2.2.2. Independenta: Pericolul Puteriindependenta: Pericolul Puteriindependenta: Pericolul Puteriindependenta: Pericolul Puterii 
“ All who were slain by her strong men.” 

Introducere 

Prov. 7: 6-27 

Relatia cu altii & cu Dumnezeu 

Spune-ti numele si o experienta in care te-ai simtit controlat de altcineva. Te-ai opus acelui control? De ce?  Cum 
te simti cu privire la controlul lui Dumnezeu – autoritatea Lui – in viata ta?  

Cateva date biblice 

1. Ce invatam despre Satana in urmatoarele versete? Ioan 8:44; Apoc. 12:9. 
2. Care dintre inselaciunile lui Satana a fost exprimata pentru prima data in urmatoarele versete? Gen. 3:4,5 
3. Cum isi exercita Satana controlul? Prov. 5:22;Ioan 8: 34;2 Pet. 2:19 
4. Cum se refera Pavel la puterea lui Satana in vietile noastre? Rom. 7:21- 24;2 Tim.2:26 
5. Cum se refera Isus cu privire la puterea lui Satana in vietile noastre? Ioan 8: 34. Ce fagaduieste El? Ioan 1:12 

Mai multa informatie 

1. Urmatoarele citate expun in mod clar secretul cel mai ascuns al lui Satana. De ce credeti ca vrasmasul 
sufletelor nu vrea ca poporul lui Dumnezeu sa stie despre acest lucru?  

           “ Exista doua puteri care controleaza mintile oamenilor – puterea lui Dumnezeu si puterea lui Satana.” (9) 

          “ Satana preia controlul asupra fiecarei minti care nu i-a decizia de a fi sub controlul Duhului lui 
Dumnezeu.”(10) 

2. Observati tipul de putere pe care il are Satana in vietile noastre, si felul cum castiga el putere: 
“Orice om care refuzã sã se predea lui Dumnezeu este sub controlul unei alte puteri. El nu-si apartine. El poate 
vorbi despre libertate, dar este în cea mai dezgustãtoare robie. Lui nu i se îngãduie sã vadã frumusetea 
adevãrului, deoarece mintea lui este sub stãpânirea lui Satana. În timp ce, cu îngâmfare, se mângâie cu ideea cã 
urmeazã hotãrârile propriei judecãti, el ascultã de vointa domnului întunericului.”(11) 
“Omul este robul lui Satana si, în mod natural, este înclinat sã urmeze sugestiile lui si sã facã ceea ce el îi 
porunceste. În el însusi n-are nici o putere de a opune o rezistentã eficientã pãcatului. Numai dacã Hristos 
locuieste în el printr-o credintã vie, care sã-i influenteze dorintele si sã-l întãreascã cu putere de sus, numai astfel 
omul se poate aventura sã stea în fata unui vrãjmas asa de teribil. Orice alte mijloace de apãrare sunt zadarnice. 
Numai prin Hristos se poate limita puterea lui Satana.”(12) 
  “Prin lucrarile lui subtile in aceste ultime zile, el conecteaza minte umana cu a lui, umpland-o cu gandurile lui; si 
el isi face lucrarea intr-un mod atat de inselator incat aceia care accepta calauzirea lui nu stiu ca sunt condusi de 
el dupa cum vrea el. “(13) 
  “Vrãjmasul se pregãteste pentru ultima sa campanie împotriva bisericii. El s-a ascuns atât de bine, încât multi cu 
greu cred cã existã, cu mult mai putin pot fi convinsi despre uluitoarea lui activitate si putere... Mândrindu-se cu 
independenta lor, ei, sub influenta lui încântãtoare si vrãjitã, vor da ascultare celor mai rele impulsiuni ale inimii 
omenesti si totusi vor crede cã Dumnezeu îi conduce. Dacã ochii lor ar putea fi deschisi sã-l vadã pe conducãtorul 
lor, ei vor vedea cã nu slujesc lui Dumnezeu,ci vrãjmasului a toatã neprihãnirea. Vor vedea cã independenta cu 
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care se mândresc este, de fapt, una dintre cele mai grele robii pe care Satana o poate aduce asupra unei minti 
neechilibrate.”(14) 

 “Dumnezeu, prin confruntare deschisa, provoaca ratiunea omului. Satana, ramanand ascuns, il face pe om sa 
creada ca are propria gandire si ca ia propriile decizii cand, de fapt, se intampla exact contrariul.”(15) 

 “Toti aceia care nu sunt urmasii hotãrâti ai lui Hristos sunt slujitorii lui Satana.”(16) 

3. Cum se compara metoda de lucru cu cea a lui Dumnezeu. De ce exista un rezultat diferit? 

“Planul de a începe cu exteriorul si a încerca sã lucreze înspre interior a esuat întotdeauna si va esua mereu. 
Planul lui Dumnezeu cu tine este sã începi chiar din locul tuturor dificultãtilor, inima, si apoi din inimã vor izvorî 
principiile neprihãnirii; schimbarea va fi atât exterioarã, cât si interioarã.”(17) 

  “Dupã cum aluatul, atunci când este amestecat cu fãina, lucreazã din lãuntru în afarã, tot asa este si cu 
reînnoirea inimii pe care harul lui Dumnezeu o lucreazã ca sã transforme viata. Numai o schimbare exterioarã nu 
este suficientã pentru a ne aduce în armonie cu Dumnezeu. Sunt multi aceia care încearcã sã se schimbe, 
corectând un obicei rãu, sau altul, si ei nãdãjduiesc ca în acest fel sã devinã crestini; însã ei n-au început de unde 
trebuia. Prima noastrã lucrare de îndreptare trebuie sã înceapã cu inima.”(18) 

4. Ce invatam cu privire la folosirea vointei din urmatoarele citate? 

      “Dar trebuie sã-ti amintesti cã vointa e izvorul tuturor actiunilor tale. Aceasta vointã, care reprezintã un factor 
atât de important în formarea caracterului omului, a fost datã în mâna lui Satana la cãdere; si de atunci el 
lucreazã în om si vointa si înfãptuirea propriilor sale plãceri, dar spre ruina si mizeria totalã a omului.”(19) 

     “Satana cunoaste mai bine decat copiii lui Dumnezeu, puterea pe care ei o pot avea asupra lui atunci cand taria 
lor este in Hristos. Cand ei cer in umilinta ajutorul Biruitorului atotputernic, cel mai slab credincios al adevarului, 
care se bazeaza cu totul pe Hristos, poate sa il respinga cu succes pe Satana si intreaga lui oaste... Satana nu poate 
suporta sa fie chemat puternicul lui rival, pentru ca se teme si tremura inaintea puterii si maiestatii Lui. La auzul 
rugaciunii arzatoare, intreaga armata a lui Satana tremura.” (20) 

   “Viata crestinului este o bãtãlie si o alergare. Dar biruinta despre care e vorba aici nu poate fi câstigatã de 
puterea omeneascã. Câmpul de bãtaie este inima omeneascã. Bãtãlia pe care trebuie s-o dãm - cea mai mare 
bãtãlie care a fost datã vreodatã de om - este predarea eului personal în fata vointei lui Dumnezeu, predarea 
inimii în fata iubirii suverane.... 

  Acela care se hotãrãste sã intre în Împãrãtia spiritualã va constata cã toate puterile unei firi nerenãscute, 
sprijinite de fortele împãrãtiei întunericului, se ridicã împotriva lui. Egoismul si mândria vor lua pozitie 
împotriva oricãrei încercãri de a le arãta cã sunt pãcãtoase. Prin noi însine, nu suntem în stare sã ne înfrângem 
dorintele si obiceiurile rele, care se luptã pentru suprematie. Nu putem avea biruintã asupra puternicului 
dusman care ne tine în sclavia sa. Numai Dumnezeu poate sã ne dea aceastã biruintã.... Vointa noastrã trebuie sã 
fie asezatã de partea vointei lui Dumnezeu. Prin voi însivã nu sunteti în stare sã vã aduceti planurile, dorintele si 
înclinaþiile în ascultare de vointa lui Dumnezeu; dar, dacã vreti sã aveti vointã, Dumnezeu va lucra pentru voi 
"rãsturnând izvodirile mintii si orice înãltime, care se ridicã împotriva cunostintei lui Dumnezeu; si orice gând îl 
face rob ascultãrii de Hristos" (2 Cor. 10,5). Atunci veti duce "pânã la capãt mântuirea voastrã, cu fricã si 
cutremur. Cãci Dumnezeu este Acela care lucreazã în voi si vã dã, dupã plãcerea Lui, si vointa si înfãptuirea" (Fil. 
2,12-13).” (21) 

5. Observati partea noastra de a lua vointa noastra de la Satana si de a o da lui Dumnezeu(Prov. 23:26)? De ce 
avem nevoie sa facem acest lucru? 
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“Dar sacrificiul infinit al lui Dumnezeu, de a-L da pe iubitul Sãu Fiu Isus pentru a deveni o jertfã pentru pãcat, Îl 
îndreptãteste sã spunã, fãrã sã încalce vreun principiu al guvernãrii Sale: "Predã-te Mie, dã-Mi Mie vointa ta, ia-o 
de sub controlul lui Satana si Eu o voi lua în stãpânire; apoi voi putea lucra în tine si vointa si înfãptuirea dupã 
buna Mea plãcere". Când El dã gândul lui Hristos, vointa ta devine ca a Lui, iar caracterul tãu este transformat 
pentru a fi ca al lui Hristos.” (22) 

 
   “ Vei fi într-un pericol permanent pânã vei întelege adevãrata fortã a vointei. Poti crede si promite toate 
lucrurile, dar promisiunile si credinta ta nu au valoare pânã când nu adaugi vointa de partea credintei si a 
actiunii. Dacã lupti lupta credintei cu toatã puterea vointei, vei cuceri. Sentimentele, impresiile, emotiile tale nu 
sunt demne de încredere, pentru cã nu sunt sigure, în special datoritã ideilor tale pervertite; constienta 
promisiunilor încãlcate si a legãmintelor nerespectate îti slãbeste încrederea în tine însuti si încrederea altora în 
tine... Dar nu trebuie sã disperi... Depinde de tine sã-ti supui vointa vointei lui Isus Hristos si, de îndatã ce faci 
aceasta, Dumnezeu va prelua controlul si va lucra în tine si vointa si înfãptuirea dupã buna Sa plãcere. Întreaga ta 
naturã va fi adusã sub controlul Spiritului lui Hristos si pânã si gândurile tale vor fi aduse în subordonare fatã de 
El.” (23) 

6. Ce face Dumnezeu cu vointa noastra dupa ce o predam Lui (Fil. 2:12,13; Evr. 13:20,21)? 

“Dumnezeu nu are de gând sã ne distrugã vointa, deoarece numai prin lucrarea ei putem sã îndeplinim ceea ce 
doreste El din partea noastrã. Vointa noastrã trebuie sã-I fie predatã Lui, ca s-o putem primi înapoi, curãtitã si 
înnobilatã; si dacã este unitã prin dragoste cu Cel sfânt, El poate revãrsa prin noi torentele iubirii si puterii Sale. 
Oricât de amarã si chinuitoare poate pãrea aceastã predare pentru inima încãpãtânatã si neprietenoasã, totusi 
"îti este de folos".”(24) 

  “Domnul Isus isi iubeste poporul, si cand ei se incred in el, depinzand cu totul de El, ii intareste. El va trai prin ei, 
dandu-le inspiratia Duhului sfintitor, dand sufletului o transfuzie vitala de la El. El lucreaza la mintea lor si ii face 
sa aleaga voia Lui si sa arate caracterul Sau. Pot spune apoi impreuna cu apostolul Pavel, ‘Am fost răstignit 
împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum 
în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m'a iubit şi S'a dat pe Sine însuş pentru mine.’ (Gal. 2:20)” 
(25) 
 
 

Aplicand informatia 

      Este un gand foarte serios acela ca noi suntem fie sub conducerea lui Dumnezeu fie sub cea a lui Satana! Care 
putere controleaza viata ta in momentul de fata? Ai dori sa iei vointa ta de sub controlul luiSatana si sa i-o dai lui 
Dumnezeu? 

Data viitoare 

Remediul lui Dumnezeu se ocupa de ambele, pedeapsa pentru pacatele noastre(pacatele pe care le-am savarsit in 
trecut) si puterea pacatului( acea putere irezistibila care il facea pe Pavel sa faca lucruri pe care nu dorea sa le 
faca chiar si dupa convertire, din cauza careia a strigat:” cine ma va scapa de acest trup de moarte?”) in vietile 
noastre. Data viitoare invatam despre prima parte: Cum poate Dumnezeu sa ne ierte greselile noastre si sa ne 
trateze ca si cum nu am fi pacatuit niciodata.  
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                                                                      Rezumatul capitolului 

                                                              Independenta: Pericolul puterii 

Mintile noastre sunt controlate fie de Satana, fie de Dumnezeu – Satana prin condamnare, din cauza caderii, cand 
vointa noastra a fost pusa in mainile lui Satana;sau de Dumnezeu atunci cand alegem sa luam vointa noastra din 
mainile lui Satana si sa o incredintam Lui. Aceia care refuza sa se predea lui Dumnezeu sunt considerati a fi in cea 
mai teribila robie. Satana, care lucreaza din greu sa isi tina controlul secret, incurajeaza transformarea 
superficiala care incepe din exterior, dar nu ajunge niciodata la inima; Dumnezeu incepe cu inima si lucreaza o 
transformare care duce pana la exterior. Dumnezeu este mai mult decat capabil sa faca aceasta, dar nu poate, 
decat daca noi ii predam vointa noastra. Atunci cand ia vointa noastra El nu o distruge, ci mai degraba o 
returneaza transformata, curatita, rafinata si atat de legata cu vointa Lui, incat El isi poate revarsa puterea si 
dragostea prin noi.  

Planul lui Satana: Sa retina vointa noastra si sa ne converteasca in mod superficial din exterior, fara sa ajunga 
vreodata sa schimbe inima. 

Planul lui Dumnezeu: Sa primeasca vointa noastra si sa ne transforme cu totul din interior catre exterior. 

Partea noastra este sa luam vointa noastra de sub stapanirea lui Satana, si sa o predam Domnului.  

9  White, E.G., Temperance p. 276. 

10 White, E.G., Testimonies to Ministers, p. 79. 

11 White, E.G., Desire of Ages, p. 466. 

12 White, E.G., Testimonies, Vol. 5, p. 294. 

13 White, E.G., Selected Messages, Vol. 2, pp. 352, 353.  

14 White, E.G., Testimonies, Vol. 5, p. 294. 

15 Phillips, F., His Robe or Mine, p. 15. 

16 White, E.G., Great Controversy, p. 509. 

17 White, E.G., Counsel on Diet & Foods, p. 35. 

18 White, E.G., Christ Object Lessons, p. 97. 

19 White, E.G., Messages to Young People, p. 154. 

20 White, E.G., Amazing Grace, p. 257. 

21 White, E.G., Mount of Blessings, pp. 141-143  

22 White, E.G., Messages to Young People, p. 154. 

23 White, E.G., Messages to Young People, pp. 151-153. 

24 White, E.G., Mount of Blessings, p. 62. 

25 White, E.G., That I May Know Him, p. 78 
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3.3.3.3. IertareaIertareaIertareaIertarea    si neprihanirea lui si neprihanirea lui si neprihanirea lui si neprihanirea lui 

Hristos: Poarta catre putereHristos: Poarta catre putereHristos: Poarta catre putereHristos: Poarta catre putere    
“Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin 

ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.” 

 

Introducere 

Luca 15:11-16: Fiul risipitor face o calatorie intr-o tara indepartata.  

“ Gandul ca neprihanirea  lui Hristos ne este atribuita, nu pentru ca am avea vreun merit, ci ca un dar de la 
Dumnezeu este pretios. Vrasmasul luiDumnezeu si al omului nu doreste ca acest adevar sa fie presentat in mod 
clar;pentru ca el stie ca daca oamenii il primesc in intregime, puterea lui va fi franta.” (26) 

Legatura cu altii si cu Dumnezeu 

Impartaseste cu altcineva un timp in care ai primit o amenda in trafic si ai incercat sa mergi cu ea la judecatorie. 
Ai reusit? A schimbat aceasta experienta felul tau de a conduce? 

Cateva informatii biblice 

1. Mead MacGuire afirma urmatoarelecu privire la nevoia noastra de indreptatire: 
“ Nu vom putea niciodata sa apreciem minunile harului ispasitor, daca nu intelegem natura groaznica si 
distrugatoare a raului care a facut ispasirea necesara.”(27) Mai tarziu el afirma, “ A intelege faptul ca sunt cu totul 
rau si ca nu exista nimic bun in mine, este unul dintre cei mai mari pasi facuti catre aprecierea ispasirii lui 
Hristos.”(28)Sunteti de acord? 
2. Observati ce spune Biblia despre conditia noastra? Isaia 6:5; 64:6; Iov 14:4; Ieremia 13:23;Romani 8:7,8 
3. Observati felul dublu in care se adreseaza Dumnezeu nevoii noastre pentru a (1)trata greselile pe care le-
am savarsit in trecut, si (2)felul in care se ocupa de puterea pacatului in membrele noastre si ne fereste sa 
comitem greseli:  
Indreptatirea se ocupa cu pedeapsa pacatelor noastre  si ne iarta greselile savarsite in trecut, ( este atribuita, este 
un act judiciar, ne ofera dreptul la cer – cretifica ca putem fi mantuiti prin faptul ca Isus a murit in locul nostru, ne 

iarta, si dureaza decat un moment.): Romani 5:1, 19; 2 Cor. 5. 21 
Sfintirea se ocupa cu puterea pacatului( este impartasita, arata cat suntem de potriviti pentru cer, este o lucrare 
de o viata si invinge puterea irezistibila a ispitei care domneste in membrele noastre): Romani 6:1-6, 11; 7: 24,25; 
8:2 
 

Mai multa informatie 

1. Robert Murray M’Cheyne a drescris conditia noastra in felul urmator: 
“ Crezi ca ai fost convins de pacat? Aceasta este lucrarea Duhului Sfant  si prima Lui lucrare in suflet( Ioan 16:8; 
Fapte 2: 37; 21:29,30).... Lumea va spune ca esti o persoana nevinovata si inofensiva; nu ii crede. Lumea este 
mincinoasa. Roaga-te ca sa te vezi pe tine insuti asa cum te vede Dumnezeu; roaga-te ca sa cunosti valoarea 
sufletului tau. Te-ai vazut pe tine insuti rusinos, josnic, asa cum se vedea Iov pe el insusi? (Iov 11: 3,5; 13: 5,6); 
nepregatit, asa cum se vedea Isaia pe el insusi?(Isaia 6:1,5) Ai experimentat vreodata Psalmi 51....? Rareori arunc  
mai mult de o privire  la adevarata stare a sufletului meu in eul lui dezgolit. Dar cand o fac, atunci vad ca sunt 
nenorocit, ticalos, sarac orb si gol (Apoc. 3:17).  Cred ca fiecare membru din trupul nostru a fost rob al pacatului 
(Romani 3:13,18) – gat, limba, buze, gura, picioare, ochi. Fiecare facultate a mintii noastre este poluata(Gen. 6:5). 
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Pe langa asta, ai neglijat mult timp marea mantuire; ai fost neascultator, si dupa castig. O, daca ai ajunge  sa iti dai 
sentinta, vinovat de toate! Asculta ce scrie un credincios despre el insusi: ‘.... Cand privesc la inima mea si imi vad 
rautatea, pare ca o prapastie infinit de adanca, si totusi imi pare ca convingerea mea fata de pacat este extrem de 
mica si slaba.’ Poate ca vei pune intrebarea, ‘ De ce iti doresti sa fac aceasta descoperire a starii mele pierdute?’ 
Eu raspund, Ca sa ti se franga orice urma de neprihanire de sine; ca sa nu te uiti niciodata la bietul tau suflet 
vinovat, ca acesta sa te recomande in fata lui Dumnezeu; si ca sa Il accepti cu bucurie pe Domnul Isus Hristos, 
care s-a supus si a murit pentru pacatosi.”(29) 
 
2. Ce spune sora White despre starea noastra?   
  “Starea noastra este fara speranta si neajutorata daca nu ne este oferita zilnic o mila infinita, si iertare scrisa in 
dreptul numelor noastre in rapoartele ceresti. Doar cei ce isi simt si isi vad nevoile spirituale  vor merge la Isus ca 
sa ceara acel ajutor de care au atata nevoie, si pe care doar El il poate da. Singur El ne poate curati de toate 
pacatele. El singur ne poate imbraca cu haina neprihanirii.” (30) 
 
  “La origine, omul a fost inzestrat cu puteri nobile si o minte bine echilibrata. Era perfect si in armonie cu 
Dumnezeu. Gandurile lui erau pure, tintele lui erau sfinte. Dar prin neascultare, puterile lui au fost pervertite, iar 
egoismul a luat locul dragostei. Firea lui a devenit atat de slabita prin calcarea legii incat ii era imposibil, in 
propria lui putere sa reziste puterii raului. A devenit prizonierul lui Satana...”(31)   
    
  “Este imposibil sã scãpãm prin noi însine, din prãpastia pãcatului în care ne-am afundat. Inimile noastre sunt 
rele si nu le putem schimba. "Cum ar putea sã iasã dintr-o fiintã necuratã un om curat? Nu poate sã iasã nici unul" 
(Iov 14,4). Cãci "umblarea dupã lucrurile firii pãmântesti este vrãjmãsie împotriva lui Dumnezeu, cãci ea nu se 
supune Legii lui Dumnezeu si nici nu poate sã se supunã" (Romani 8,7). Educatia, cultura, exercitarea vointei, 
eforturile omenesti: toate acestea au sfera lor de actiune, dar aici ele sunt cu totul fãrã putere. Ele pot produce o 
corectã comportare exterioarã, dar nu pot schimba inima; ele nu pot curãti izvoarele vietii. Trebuie sã existe o 
putere care sã lucreze dinãuntru, o nouã viatã de sus, mai înainte ca oamenii sã poatã fi schimbati de la pãcat la 
sfintenie. Aceastã putere este Hristos. Numai harul Sãu poate sã învioreze puterile fãrã viatã ale sufletului si sã-l 
atragã spre Dumnezeu, spre sfintire.”(32) 
 
3.  Care este remediul lui Dumnezeu pentru pedeapsa pacatului nostru? 
“Ce este indreptatirea prin credinta? Lucrarea lui Dumnezeu este aceea de a pune in tarana slava omului, si de a 
face pentru om ceea ce in puterea lui insusi nu poate face. Cand oamenii isi vad nimicnicia, sunt pregatiti sa fie 
imbracati cu neprihanirea lui Hristos.”(33) 
 
  “Pentru Adam, a fost posibil, înainte de cãderea sa în pãcat, sã-si formeze un caracter drept prin ascultare de 
legea lui Dumnezeu. Dar el a dat gres în a face aceasta si, prin pãcatul sãu, natura noastrã este decãzutã, iar prin 
noi însine nu putem ajunge neprihãniti. Deoarece suntem pãcãtosi, nesfinti, nu putem pãzi în mod desãvârsit 
legea cea sfântã a lui Dumnezeu. Noi nu avem o neprihãnire a noastrã, cu care sã facem fatã, sã rãspundem 
cerintelor legii lui Dumnezeu. Dar Domnul Hristos a gãsit o cale de scãpare pentru noi. El a trãit pe pãmânt în 
mijlocul încercãrilor si ispitelor, asa cum trebuie sã trãim si noi. El a trãit o viatã fãrã pãcat. A murit pentru noi si 
acum Se oferã sã ia pãcatele noastre si sã ne dea în schimb neprihãnirea Sa. Dacã ne predãm Lui si-L primim ca 
Mântuitor personal, atunci, asa pãcãtoasã cum ar fi viata noastrã, noi suntem socotiti neprihãniti pentru El si prin 
El. Caracterul Domnului Hristos este pus atunci în locul caracterului nostru, si suntem primiti înaintea lui 
Dumnezeu ca si când n-am fi pãcãtuit niciodatã.’’(34) 
 

   “Harul este un atribut al lui Dumnezeu aratat unei finite umane care nu merita. Nu noi l-am cautat, ci a fost 
trimis in cautarea noastra. Dumnezeu se bucura sa dea acest har oricui flamanzeste dupa el. El arata tuturor mila, 
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nu pentru ca suntem vrednici, ci pentru ca suntem nespus de nevrednici. Nevoia noastra este calificarea care ne 
da asigurarea ca vom primi acest dar.”(35) 

   “Aici este taina mantuirii, ca Fiului Sfant, pur, si nevinovat al Dumnezeului Infinit, i s-a permis sa poarte 
pedeapsa unei rase de oameni nemultumitori si razvratiti impotriva guvernarii divine; ca prin manifestarea 
dragostei Sale neegalate, acesti rebeli sa poata fi inspirati cu credinta si dragoste pentru Dumnezeu; si sa poata sa 
stea inaintea Lui pocaiti, iertati, fara vina ca si cand nu ar fi pacatuit niciodata. Ingerii in ceruri au fost uimiti de 
faptul ca mania lui Dumnezeu ar trebui asezata asupra Fiului Sau Preaiubit; ca o viata de o valoare infinita in 
curtile ceresti ar trebui data pentru o viata lipsita de valoare a unei rase degradate de pacat.”(36)  

    “Rascumparatorul Lumii a fost tratat asa cum noi meritam sa fim tratati, pentru ca noi sa putem fi tratati asa 
cum El merita sa fie tratat. El a venit in lumea noastra a luat pacatele noastre asupra sufletului Sau divin, ca noi sa 
putem primi neprihanirea Lui atribuita. El a fost condamnat pentru pacatele noastre, la care El nu avea nici o 
parte,ca sa putem fi indreptatiti de neprihanirea Lui, la care noi nu aveam nici o parte. Rascumparatorul lumii S-a 
dat pe Sine pentru noi. Cine era El? – Maiestatea cerului, varsandu-si sangele pe altarul dreptatii pentru pacatele 
omului vinovat.” (37) 

  “ Iertarea si indreptatirea sunt unul si acelasi lucru. Prin credinta, credinciosul trece din pozitia de rebel, copil al lui 

Satana, in pozitia de supus loial al lui Isus Hristos, nu datorita unei bunatati inerente, ci pentru ca Hristos il primeste ca 

si copilul Lui prin adoptie. Pacatosul primeste iertarea pacatelor lui, pentru ca aceste pacate sunt purtate de Ilocuitorul 

lui si Siguranta lui. Domnul vorbeste Tatalui Sau ceresc, spunand:`` Acesta este copilul Meu. L-am eliberat de sub 

condamnarea mortii, dandu-i polita Mea de asigurare a vietii – viata vesnica – pentru i-am luat locul si am suferit 

pentru pacatelel lui. El este chiar fiul Meu preaiubit.`` Astfel omul, iertat, si imbracat cu minunatele haine ale 

neprihanirii lui Hristos, sta in picioare inaintea lui Dumnezeu.``(38) 

   “Hristos este prietenul pacatosilor. Cand carturarii si fariseii L-au acuzat ca manca cu vamesii si pacatosii, Isus a 
spus: “Am venit sa chem la pocainta nu pe cei neprihaniti, ci pe pacatosi.” Daca te simti ca cel mai mare pacatos, 
atunci Hristos este ceea ce ai nevoie; pentru ca El este cel mai mare dintre Salvatori. Ridica-ti capul, si nu te mai 
uita la tine insuti, la rana otravita a sarpelui, si priveste la Mielul luiDumnezeu care ridica pacatele lumii. La ce 
vor folosi suspinurile si chinuirea sufletului tau? Poate ca intretii ganduri care te condamna, dar in ele nu este 
mantuire. Da la o parte gandurile tale si primeste gandurile lui Dumnezeu, prin care mintea ta va fi inaltata, 
sufletul tau va fi curatit si ridicat. Domnul spune: “Cîteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare 
dragoste. Într'o izbucnire de mînie, Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste 
vecinică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.”Isaia 54:7-8. De ce ai cara povara de pacat, din moment ce Hristos a 
venit ca sa fie purtatorul tau de povara? Pune-ti pacatele la piciorul crucii. Descarca! Descarca! El ridica pacatul 
lumii. “Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.”Is.43:25(39) 
 
   “Toti aceia care au un simtãmânt al marii lor sãrãcii sufletesti, care simt cã nu au nimic bun în ei însisi, pot afla 
neprihãnire si tãrie, privind la Isus. El zice: "Veniti la Mine toti cei truditi si împovãrati" (Mat.11,28). El vã invitã 
sã schimbati sãrãcia voastrã cu bogãtiile harului Sãu. Noi nu suntem vrednici de iubirea lui Dumnezeu, dar 
Hristos, siguranta noastrã, este vrednic, este cu totul în stare sã-i mântuiascã pe toti aceia care vin la El. Oricare 
ar fi fost starea din trecut, oricât de descurajatoare ar fi situatiile tale, dacã vei veni la Isus asa cum esti, slab, fãrã 
sperantã si descurajat, milostivul nostru Mântuitor te va întâmpina încã de departe, te va cuprinde în bratele Sale 
iubitoare si te va îmbrãca cu mantia neprihãnirii Lui. El ne prezintã tatãlui îmbrãcati în vesmântul alb al 
propriului Sãu caracter si mijloceste înaintea lui Dumnezeu în favoarea noastrã, zicând: "Eu am luat locul 
pãcãtosului. Nu privi la acest fiu încãpãtânat, ci priveste la Mine.”(40) 
 
4. Iata un gand final cu privire la acest subiect: 
 
   “Exista decat o singura persoana in lume la fata caruia Dumnezeu se poate uita si sa spuna,’El este preaiubit’. El 
este acela. Dumnezeu doreste ca tu si cu mine sa ne ascundem in Isus. In acest moment simt ca El este 
neprihanirea mea....Simt ca dragostea lui Dumnezeu straluceste asupra sufletului meu vinovat prin Hristos. 
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Aceasta este toata pacea mea... Lacrimile tale nu iti vor sterge pacatele.... Vederile tale corecte cu privire la 
Evanghelie nu te vor indreptati; trebuie sa fii acoperit cu o neprihanire fara pata. Schimbare vietii si inimii tale nu 
te vor indreptati; nu poate acoperi pacatele din trecut  -  si nici nu este perfecta. Viata ta indreptata este inca 
foarte pacatoasa in ochii lui Iehova, si totusi nimic in afara de neprihanire perfecta poate sta inaintea Lui. Isus iti 
ofera aceasta neprihanire perfecta; in El poti sta in picioare si il poti auzi pe Dumnezeu spunand:’ Esti cu totul 
drept, dragul Meu’ Nu este nici o pata in mine. Privesti tu deci la Isus? Crezi ceea ce a spus Dumnezeu despre El? 
Il primesti pe Hristos cu bratele deschise? Strigi tu,’Domnul meu si  Dumnezeul meu; siguranta mea – totul”(41) 

Aplicand informatia 

Citeste si discuta urmatoarele fagaduinte dupa cum ai timp: Isa. 45:22-25; 62:3-5; Osea 2:19-23; Efes. 1:7,8 

De ce sa nu apreciem aceasta mai mult?Este adevarat ca nu stim sau nu credem aceasta? Vezi nevoia acestei 
neprihaniri pentru tine insuti? Ti-ar placea sa o primesti acum? 

Data viitoare 

Pana acum am invatat ca Dumnezeu ne-a oferit tot ceea ce avem nevoie ca sa fim cu totul transformati. Oricum, 
nu avem nici puterea, nici intelepciunea sa facem aceasta, pentru ca suntem nascuti cu o inclinatie catre rau din 
cauza Satanei care a luat controlul vointei noastre cu ocazia caderii lui Adam. Pacatele savarsite sunt rezultate ale 
acestei vointe inclinate, si este nevoie de iertare, care vine prin indreptatirea despre care am studiat astazi. 
Putem alege sa ne luam vointa de la Satana, care isi are rezultatul intr-o libertate nou gasita si sa ne dorim sa-L 
ascultam si sa il urmam pe Dumnezeu. Ce inseamna aceasta, deci, a-L asculta si urma pe Dumnezeu. In 
urmatoarele doua sesiuni vom invata cum transforma Dumnezeu caracterele noastre – numita sfintire si 
remediul lui Dumnezeu pentru puterea pacatului – printr-un proces ce consta in doi pasi. Data viitoare vom privi 
la prima faza a sfintirii, si de ce a spus Isus, “Daca doreste cineva sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si i-a 
crucea si sa Ma urmeze``. 

Rezumatul Capitolului 

Iertarea & Neprihanirea lui Hristos: Poarta catre putere 

A invata ca suntem cu totii rai si ca nu este nimic bun in noi, este unul dintre cei mai mari pasi catre aprecierea 
ispasirii lui Hristos. Dumnezeu ne ofera iertarea pacatelor noastre – pedeapsa ce vine ca si rezultat al greselilor 
noastre – intr-un moment, prin indreptatire; El sustine invingerea puterii irezistibile a pacatului – numita de 
Pavel ``legea pacatului``- prin sfintire. Ca rezultat al starii nostre inrobite, cazute, suntem slabi, fara speranta si in 
disperare si deci avem nevoie sa fim iertati de pacatele noastre – care este implinita de Isus platind pe cruce 
pedeapsa pentru pacatele noastre. Dumnezeu este intotdeauna gata sa ierte, si suntem tratati intotdeauna ca si 
cum nu am fi pacatuit niciodata. Indreptatirea incepe procesul frangerii puterii lui Satana asupra noastra, pentru 
ca in indreptatire, nu ne mai uitam la noi, ci la Isus ca sa ne dea iertare. Atata timp cat Satana ne poate tine sa 
cautam ceva in noi insine pentru a ne indreptati innate lui Dumnezeu, ne poate tine  sub puterea lui. 

Planul lui Satana: fie sa ne faca sa lucram pentru mantuirea noastra, fie sa ne acuze ca suntem prea rai.  

Partea noastra: sa cautam zilnic iertare si sa primim haina neprihanirii lui Hristos care sa ne acopere.  

Planul lui Dumnezeu: sa ne ierte in fiecare zi ca raspuns la cererea noastra, si sa ne acopere cu haina neprihanirii 
lui Hristos si sa ne trateze ca si cum nu am fi pacatuit niciodata.  
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4. 4. 4. 4. Moartea fata de sine: Moartea fata de sine: Moartea fata de sine: Moartea fata de sine:     

Pretul puteriiPretul puteriiPretul puteriiPretul puterii    
‘‘Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s'o aibă din belşug.‘‘ Ioan 10:10 

‘‘Dacă voeşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să 
Mă urmeze.‘‘ Luca 9:23 

 
Introducere 

In cartea Secrete ale vietuirii crestine, F.B. Meyer descrie intreaga si prea familiara experienta a majoritatii 
credinciosilor: 
 
   ``Cea mai amara experienta a majoritatii credinciosilor este prezenta si puterea pacatului in vietile lor. Tanjesc 
sa umble cu inimi curate si haine nepatate prin aceasta lume manjita. Dar cand vor sa faca binele, raul este 
present cu ei. Ei sunt de acord ca Legea lui Dumnezeu este buna; o aproba; gasesc placere in ea; se straduiesc sa o 
tina. In ciuda tuturor acestor lucruri, par totusi a fi neajutorati in  a tine Legea lui Dumnezeu, ca si un om al carui 
creier a fost lovit de paralizie si nu poate merge drept. . . . Cu siguranta ca Dumnezeul nostru s-a ingrijit de toate 
acestea. Nu i-ar sta in caracter sa ne umple cu ura pentru pacat, si dorinta dupa sfintenie, daca nu ar fi nici o 
scapare din tirania uneia si nici o posibilitate de a o obtine pe cealalta!`` (42) 
 
Mead MacGuire incepe sa dea raspunsul si pune punctul pe ``i`` pentru aceasta sesiune atunci cand afirma: 
 
   ``Exista foarte multa predicare moderna care prezinta, ca remediu pentru pacat , dragostea, regenerarea 
sociala, cultura, dezvoltare de sine, etc... Conform Scripturii, singura cale de a avea de a face cu pacatul este sa 
incepem cu moartea . . . . Fara indoiala marea dificultate cu majoritatea credinciosilor este ca ei incearca sa 
traiasca viata lui Hristos fara sa aiba mai intai moartea lui Hristos . . . . Este mult mai la moda in ziua de azi sa se 
vorbeasca mai mult despre viata decat despre moarte, dar nu si mai necesar, pentru ca moartea este calea catre 
viata. Multi nu au vazut si nu au inteles necesitatea acestei morti; iar altii vazand-o, se tem sau nu vor sa moara . . 
. Mortea zilnica a Eului ii face loc trairii lui Hristos. ``(43) 
 
Nevoia de moarte a vechii firi a credinciosului si felul in care acea moarte are loc, este subiectul nostru. Pana la 
sfarsitul timpului nostru impreuna vom fi descoperit ca moartea lui Isus pe cruce a indeplinit mai mult – cu mult 
mai mult – decat majoritatea dintre noi ne dam seama! Dar pentru a experimenta schimbarea pe care o cautam, 
costa, asa cum vom descoperi in urmatorul paragraf: 
 
   ``Nu putem pastra ``eul`` si totusi sa intram in Imparatia lui Dumnezeu. Daca tintim vreodata catre sfintenie, va 
fi prin renuntarea la sine si primirea mintii lui Hristos.`` (44) 
 

Relatia cu altii si cu Dumnezeu 

Vrem sa vizitam un cimitir si sa vedem ce putem invata despre ceea ce inseamna sa fii mort.  
Cateva informatii biblice 

1. Ce invatam din istoria tanarului bogat? Luca 18:18-23 
2. Ce adevar important incerca Isus sa invete  in urmatoarele versete? Luca 9:23;Ioan 12:24 
3. Ce invatam cu privire la ``moarte``din aceste versete? Romani 6:1-6,11 
4. Cum a invatat Isus sa asculte? Ioan 5: 30; 6: 38; 8: 28,29; Filipeni 2: 5 - 9; Evrei 5: 8; Mat. 11: 28 
5. Cum a fost Isus ironizat pe cruce, si cum suntem noi ispititi in acelasi fel in zilele noastre? Mat. 27:39,40 
6. In ce masura se subscrie Pavel la nevoia de a muri? Filipeni 1: 21; Gal. 2: 20; 6: 14; 1 Cor. 2:2; Filipeni 2:5–9 
 
Ce suntem noi chemati sa facem? Rom. 12:1 
 
Ce a spus Iacov cu privire la subiectul acesta? Iacov 1:2-4 
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Mai multa informatie 

 

1. Observati urmatoarele: 
   ``Este o mare diferenta intre pacate si pacat. Multi intalnesc dificultati serioase in viata de crestin deoarece ei nu 
inteleg aceasta distinctie. Sub toate actele noastre de faradelege exista principiul pacatului din care izvorasc. 
Chiar daca ni s-ar ierta toate faptele rele noi am continua sa pacatuim. Trebuie facut ceva mai mult pentru noi, nu 
doar simpla iertare a pacatelor noastre.``(45) 
 
   Nu numai ca pacatele mele au fost ridicate la cruce cand a murit Isus, ci si eu am fost dus la cruce!(Romani 6:11) 
   `` Crucea Calvarului provoaca, si va infrange pana la final orice putere pamanteasca sau draceasca. In cruce se 
centreaza toata influenta, si de la ea toata influenta se raspandeste. Este cel mai mare centru al atractiei; pentru 
ca pe ea Hristos si-a dat viata pentru rasa umana. Aceasta jertfa a fost oferita cu scopul restaurarii omului la 
desavarsirea lui originala. Da, mai mult, a fost oferita pentru a-i da o transformare totala a caracterului, facandu-l 
mai mult decat un invingator. ``(46) 
 
    ``Tot harul pe care il da Isus Mantuitorul este dat doar pe calea partasiei cu Isus cel Crucificat. Hristos a venit si 
a luat locul meu; eu trebuie sa ma pun pe mine insumi in locul Lui si sa raman acolo. Si exista decat un singur loc 
care este al amandorura, al Lui si al meu – acel loc este Crucea. Al Lui in virtutea liberii Lui alegeri; al meu din 
cauza blestemului pacatului. El a venit  ca sa ma caute, eu doar acolo Il pot gasi. Cand m-a gasit acolo, era locul 
blestemului; aceasta este ceea ce a experimentat El, pentru ca ``blestemat este cel ce atarna pe lemn.``El l-a facut 
un loc al binecuvantarii; acest lucru l-am experimentat eu, pentru ca Hristos ne-a eliberat de sub blestem, 
facandu-se blestem pentru noi. Cand Hristos vine in locul meu, El ramane ceea ce a fost, preaiubitul Tatalui; dar 
in partasia cu mine El impartaseste blestemul meu si moare moartea mea. Cand stau in locul Lui, care este 
intotdeauna al meu, eu sunt inca ceea ce am fost prin fire, cel blestemat, care merita sa moara; dar unit cu El, i-au 
parte la binecuvantarea Lui si primesc viata Lui. Cand a venit ca sa fie una cu mine nu a putut evita crucea, pentru 
ca blestemul arata intotdeauna catre cruce ca si rod si sfarsit. Cand cauta sa fiu una cu El, nici eu nu pot evita 
crucea, caci unde altundeva, decat la cruce pot fi gasite viata si eliberarea. La fel de inevitabil ca si blestemul meu 
ce l-a indreptat  la cruce ca fiind singurul loc unde pot fi  unit cu El. El a luat crucea mea pentru El; eu trebuie sa 
fiu crucificat cu El. Daca raman in El zilnic, profund in Isus Cel Crucificat, voi gusta dulceata dragostei Lui, puterea 
vietii Sale, totalitatea mantuirii Sale. ``(47) 
 
2. Ce crezi despre urmatoarele? Esti de acord? 
  ``Nasterea din nou este o experienta rara in lumea de astazi. Acesta este motivul pentru care exista atat de multe 
perplexitati in biserici. Multi, atat de multi, care isi asuma numele lui Hristos sunt nesfintiti si nesfinti. Ei au fost 
botezati, dar au fost ingropati de vii. Eul nu a murit, deaceea ei nu au inviat la o noua viata in Hristos.”(48) 
3. Cum a murit Isus fata de sine?(Fil.2:5-9;Mat.27:39) 
 
   “A fost o sarcina dificila pentru Printul vietii pentru a aduce la indeplinire planul pe care il facuse pentru 
mantuirea omului,imbracand divinitatea Sa cu umanitatea. Primise onoare in curtile ceresti si era familiar cu 
putere absoluta. A fost la fel de dificil pentru El sa pastreze nivelul umanitatii, cum este pentru oameni sa se 
ridice deasupra nivelului firii lor depravate si sa fie pastasi la natura divina.”(49) 
 
   “Îl asteptau ca pe cineva cu o vointã extraordinarã, care sã schimbe modul de gândire al oamenilor si sã obtinã 
de la ei, prin fortã, o recunoastere a suprematiei si, în acelasi timp, avea sã satisfacã si sperantele lor ambitioase. 
Astfel, când Domnul Hristos era tratat cu dispret, o mare ispitã Îl încerca, si anume aceea de a manifesta 
caracterul Sãu divin. Printr-un cuvânt, printr-o privire, El ar fi putut sã-i oblige pe persecutorii Sãi sã 
mãrturiseascã faptul cã El era Domn, mai presus de împãrati si conducãtori, de preoti si templu. Dar dificila Lui 
sarcinã era aceea de a rãmâne în pozitia pe care Si-o alesese, de a fi una cu neamul omenesc.”(50) 
 
   “A-si pastra slava acoperita  ca si copil al unei rase decazute, a fost una dintre cele mai severe discipline la care 
Printul vietii S-a putut supune.”(51) 
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  “Prezenta Tatalui Il inconjura pe Hristos, si nimic nu I s-a intamplat decat daca dragostea infinita a permis, 
pentru binecuvantarea lumii. Iata sursa lui de mangaiere....”(52) 
 
4. Cum este crucificata firea “vechiului om”? 
 
   “Sunt unii care se pare cã totdeauna cautã Mãrgãritarul ceresc. Dar ei nu abandoneazã, nu pãrãsesc cu totul 
vechile lor obiceiuri rele. Ei nu mor fatã de sine, pentru ca Domnul Hristos sã poatã trãi în ei. De aceea ei nu 
gãsesc Mãrgãritarul de mare pret. Ei n-au ajuns sã biruiascã ambitia nesfântã si iubirea lor pentru plãcerile 
pãcatului. Ei nu si-au luat crucea si n-au urmat Domnului Hristos pe calea renuntãrii de sine si a sacrificiului. 
Aproape crestini, dar nu pe deplin crestini, desi se simt a fi aproape de împãrãtia cerurilor, ei nu vor putea intra 
în ea. Aproape, dar nu pe deplin mântuit, înseamnã a fi nu aproape,c i cu totul pierdut.”(53) 
 
   “Noi nu ne putem pastra eul propriu, si totusi sa fim umpluti cu plinatatea lui Dumnezeu. Trebuie sa fim goliti 
de sine. Daca castigam cerul pana la sfarsit, va fi doar prin renuntarea la sine si prin primirea mintii, spiritului, si 
vointei lui Hristos Isus... Suntem noi gata sa platim pretul vietii vesnice? Suntem noi gata sa ne oprim si sa 
socotim pretul, daca cerul merita un asemenea sacrificiu de a muri fata de sine si de a lasa ca vointa ta sa fie 
modelata intr-o perfecta conformitate cu vointa luiDumnezeu? Pana cand nu se va intampla aceasta, harul 
transformator al Lui Dumnezeu, nu va fi experimentat de catre noi. Imediat ce aducem inaintea Domnului Hristos 
si cauzei Lui, firea noastra golita, El va umple golul cu Duhul Sau cel Sfant. Putem atunci crede ca El ne va da din 
plinatatea Lui. El nu vrea ca sa pierim....”(54) 

  “Oricare ar fi caracterul pacatului tau, marturiseste-l. Daca este doar impotriva lui Dumnezeu, marturiseste-l 
doar Lui. Daca ai gresit fata de altii sau i-ai jignit, marturiseste-l si lor, si binecuvantarea Domnului se va odihni 
asupra ta. In felul acesta mori fata de sine, si Hristos i-a forma inlauntru.”(55)  

  “Pentru a fi reala, socoteala, include renuntare la sine. Socoteala noastra este condamnata la esec, daca nu 
renuntam la sine. In puterea mortii lui Hristos eu trebuie sa refuz vechea mea viata... Cand deci incepem sa 
renuntam la sine, vom descoperi ca in general se va face prin supunerea noastra in fata cuiva din familie sau din 
cercul afacerilor. ...Sunt unele femei care vor gasi biruinta practica acasa prin supunerea fata de accesele de 
manie ale sotilor lor; unii barbati prin acceptarea cicalelii acelei sotii cu limba ascutita; altii prin imbratisarea 
aparentului handicap sau infirmitate. Deseori putem crede in biruinta, numai in jurul acestui fel de supunere 
practica. Acolo se renunta la sine.... “(56) 

   “Cât de putini sunt constienti cã au idoli scumpi, cã au îndrãgit pãcate! Dumnezeu vede aceste pãcate, fatã de 
care voi puteti fi oarbe, si lucreazã cu cutitul Sãu de curãtat pentru a tãia adânc si a îndepãrta de la voi aceste 
pãcate îndrãgite. Toate vreti sã vã alegeti singure procesul de curãtire. Cât de greu vã este sã vã supuneti 
rãstignirii eului; dar când lucrarea este încredintatã în întregime lui Dumnezeu, Lui, care cunoaste slãbiciunea si 
pãcãtosenia noastrã, El alege calea cea mai bunã pentru a obtine rezultatele dorite.”(57) 

    “ Cand sunt puse inaintea noastra lucruri care sunt o cruce de purtat pentru noi, nu putem fi niciodata una cu 
Hristos, pana cand nu am ridicat crucea. Poate fi crucea marturisirii, crucea pocaintei, crucea umilintei; dar orice 
ar fi, sa ne aducem aminte, ca in ridicarea ei, suntem una cu Hristos, partasi la natura divina.”(58) 

   “Ca sa putem muri fata de sine, suntem chemati sa induram incercarea, si cand mana pedepsei lui Dumnezeu 
este asupra noastra, noi nu trebuie sa fim necajiti si sa ne plangem, sa nu ne razvratim, sa nu ne ingrijoram si sa 
iesim de sub mana lui Hristos. Trebuie sa ne smerim inaintea lui Dumnezeu, pledand inaintea Lui ca sa ne odihna 
si pace. Noi intram in cuptorul incercarii cu inimile intunecate de egoism; dar daca suntem rabdatori sub testul 
crucial, vom inainta reflectand chipul divin, ca aurul incercat prin foc.”(59)                                                                                                 

   “Prezenta Tatãlui L-a înconjurat pe Hristos si nimic nu L-a lovit în afarã de ceea ce a îngãduit iubirea infinitã, 
pentru binecuvântarea lumii. Acesta era izvorul mângâierii Sale, acesta este si al nostru. Cel care este umplut cu 
Duhul lui Hristos rãmâne în Hristos. Orice ar veni asuprã-i vine de la Mântuitorul, care îl înconjoarã cu prezenta 
Sa. Nimic nu îl poate atinge dacã Domnul nu aprobã. Toate suferintele si necazurile noastre, toate ispitele si 
încercãrile, toate întristãrile si durerile, toate persecutiile si privatiunile, pe scurt, toate lucreazã împreunã 
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pentru binele nostru. Toate experientele si împrejurãrile sunt lucrãtorii lui Dumnezeu prin care binele ajunge la 
noi.”(60) 

5. Ce inseamna crucificarea in mod practic? 

Dar Isus le-a poruncit urmasilor Sãi sã-si ia crucea si sã o poarte dupã El. Pentru ucenici, cuvintele Lui, desi slab 
întelese, arãtau cã trebuie sã fie supusi pânã la cea mai mare umilintã - supunere pânã la moarte pentru Numele 
lui Hristos. Cuvintele lui Hristos n-ar fi putut sã descrie mai bine ce înseamnã o totalã predare de sine.”(61) 

   “ Crestinii rateaza in mod complet ideea poruncii Domnului, cand ei se refera la cruce, ca fiind doar crucile sau 
incercarile vietii. Inseanma cu mult mai mult. Crucea a insemnat moarte. A-ti lua crucea inseamna a merge sa 
mori. Doar in timpul de prosperitate avem mai multa nevoie de a purta crucea. A-ti lua crucea si a-L urma nu este 
nimic mai putin decat a trai in fiecare zi cu propria ta viata si vointa data la moarte. “(62) 

“George Muller a spus:” ‘A fost o zi in care am murit’; si pe cand vorbea el, s-a aplecat, pana aproape ca a atins 
podeaua. Continuand, el a adaugat, ‘Am murit fata de George Muller, fata de opiniile lui, preferintele, gusturile, si 
vointa lui; ammurit fata de lume, aprobarea sau cenzura ei; am murit fata de aprobarea  sau condemnarea facute 
de catre fratii si prietenii mei; si de atunci am studiat doar ca pot sa ma prezint ca un om incercat inaintea lui 
Dumnezeu.’ “(63) 

“ Intr-una dintre ocazii, am vorbit despre adevarata sfintire ca nefiind altceva decat o moarte zilnica fata de eu si 
o conformare zilnica fata de voia lui Dumnezeu.”(64) 

“ Unii cauta sa controleze pe cei din jur, gandidnd ca daca ei sunt pusi in pozitii favorabile, trasaturile lor rele de 
caracter nu se vor dezvolta. Dar Dumnezeu are in subordine mediul nostru inconjurator, si el ne va pune acolo 
unde vom avea test dupa test, sa ne dovedeasca si sa ne descopere ceea ce este in inimile noastre. Din nou si din 
nou vom fi adusi in locuri drepte, ca sa se faca cunoscut daca suntem intr-adevar crucificati cu Hristos sau 
suntem plini de iubire de sine. Cum se va termina cu fiecare dintre noi, acest process de incercare? Printul 
intunericului isi va depune toata puterea pentru a ne pastra in posesia lui;dar avem un Ajutor puternic.”(65)    

“ A ne lua diploma in scoala supunerii inseamna a te califica pentru o asemenea lucrare asa cum in mod contrar 
ar fi imposibil....Putem fi siguri ca Dumnezeu are un plan bine definit, atat pentru prezentul cat si pentru viata 
viitoare a fiecaruia dintre copii Sai; ca nici o lectie, oricat ar parea de triviala sau importanta, placuta sau 
dureroasa, nu este fara un scop; si ca ‘toate lucrurile sunt in avantajul nostru’. .... Obtinerea ei(vietii) este atat de 
pretioasa in fata lui Dumnezeu incat El nu retine nici un cost, pentru a o produce. El ne pune exact unde scopul 
poate fi adus la indeplinire in cel bun mod. Cateodata ne plangem cu privire la natura mediului nostru, dar cand 
Dumnezeu ne-a pus in locul unde ne aflam, a avut de ales din intrega lume care este deschisa Lui; si, daca ar fi 
putut fi indeplinite mai bine scopurile Lui in alte imprejurimi, El ne-ar fi pus acolo.” (66) 

“ Chiar incercarile care testeaza cel mai sever credinta noastra, o fac sa para ca Dumnezeu ne-a parasit, sunt 
facute ca sa ne conduca mai aproape de Hristos, ca sa lasam toate poverile noastre la picioarele Sale, si sa primim 
pace ape care ne-o da El in schimb. ... Cand te predai cu totul lui Dumnezeu, cand cazi frant pe Hristos, vei fi 
rasplatit de o biruinta, bucuria despre care nu inca nu ai simtit-o. Asa cum recapitulezi trecutul cu o viziune clara, 
vei vedea ca exeact in momentul cand viata iti parea doar o perplexitate si o povara, Isus insusi a fost langa tine, 
cautand sa te conduca catre lumina. Tatal tau era de partea ta, aplecandu-se asupra ta cu o dragoste nespusa, 
incercandu-te pentru binele tau, asa cum rafinorul purifica minereul. Cand te-ai crezut parasit, el a fost langa tine 
ca sa te mangaie si sa te sustina. Deseori Il vedem pe Isus asa cum este, si nu suntem niciodata atat de gata sa 
primim ajutorul Lui asa cum doreste sa ne ajute.”(67) 
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“ Dumnezeu stie exact ce este cel mai bine pentru mine. Deaceea, fiecare intamplare care vine in viata mea dupa 
predare, care este inexpicabil, si greu de indurate, trebuie ca in mod rabdator sa ma supun ca fiind exact lucrul de 
care crede Dumnezeu ca am nevoie pentru purificarea mea, intarirea mea, si cresterea in viata crestina. Situatia 
din prezent care apasa atat de greu asupra ta(daca esti predate lui Hristos)este cea mai buna unealta de 
modelare in mainile Tatalui pentru a te cizela pentru vesnicie. Atunci incredete in El. Nu da la o parte 
instrumental, doar daca nu vrei sa pierzi si lucrarea lui. “ (68) 

“ Tu trebuie sa mori fata de sine, sa crucifici firea, cu afectiunile si dorintele ei. Tu nu ai nevoie sa cauti cai si 
metode prin care sa ajungi la propria crucificare; pedeapsa autoimpusa nu va avea nici un folos, si va fi gasit a fi 
fara valoare cand vine incercarea peste tine. Trebuie sa ii predai inima lui Dumnezeu, ca El sa ne reinnoiasca sis a 
ne sfinteasca, si sa ne faca potriviti pentru curtile lui ceresti...”(69) 

“ Ce biruinta vei avea, cand vei invata sa urmezi, cu o inima recunoscatoare, providentele ce se deschid de  la 
Dumnezeu, si cu o hotarare de a trai privind doar la slava Lui, in boala sau in sanatate, in belsug, sau in lipsa.”(70) 

“Nici o formã exterioarã nu poate lua locul unei credinte si al unei complete recunoasteri de sine. Dar nimeni nu 
se poate goli pe sine de eul sãu. Noi nu putem decât sã fim de acord ca Domnul Hristos sã facã aceastã lucrare. 
Atunci, limbajul nostru va fi: Doamne, ia-mi inima; cãci eu nu ti-o pot da. Ea este proprietatea Ta. Pãstrez-o Tu 
curatã, cãci eu n-o pot pãstra pentru Tine. Mântuieste-mã în ciuda mea însumi, în ciuda eului meu slab si 
neasemenea lui Hristos. Modeleazã-mã, slefuieste-mã, înaltã-mã într-o atmosferã curatã si sfântã, în care 
curentul cel bogat al dragostei Tale sã poatã curge din sufletul meu. Aceastã lepãdare de sine nu trebuie fãcutã 
numai la începutul vietii de crestin, ci ea trebuie reînnoitã la fiecare pas fãcut spre cer.”(71) 

Aplicand informatia 

1. Esti gata sa mori fata de sine prin procesul descris mai sus? Ce fel de circumstante poate folosi Dumnezeu 
pentru a te aduce in fata mortii fata de sine? De ce trasatura de caracter avem nevoie pentru a practica in privinta 
aceasta? Iacov 1:4  

Data viitoare 

Data viitoare vom invata cum sa traim o experienta mult mai bogata la ordinea zilei. Sub titlul: “Primindu-l pe 
Isus sa locuiasca in noi: prevederea si raspandirea puterii”invatam cum sa Il primim pe Isus ca putere interioara.  
 

Rezumatul Capitolului 

Moartea fata de sine: Pretul puterii 

O dezamagire amara a vietii de crestin este prezenta si puterea pacatuluiin vietile noastre in ciuda dorintelor si 
eforturilor noastre sincere de a face contrariul. In loc de a cunoaste libertatea si biruinta, ispitele apasa mai tare 
ca niciodata, si experimentam multe infrangeri si esecuri. Aceste infrangeri si esecuri vin ca si rezultat al puterii 
pacatului care continuua sa domneasca in trupurile noastre, desi am fost iertati. Conform Bibliei, singura cale de 
a avea biruinta este prin moartea zilnica fata de—nu a—sine/sinelui. In timp ce iertarea schimba relatia noastra 
in legatura cu Legea, totusi nu ne schimba firea decazuta. Avem nevoie ca o lucrare suplimentara sa fie facuta. Ne 
este amintit de catre Pavel ca “omul nostru cel vechi” a murit cu Isus pe cruce, iar noi credem ca noi am murit cu 
El, si alegem moartea continuand sane predam vietile in mainile lui Isus. Sa intelegem aceasta idée, nu 
problemele noastre sau firea noastra pacatoasa sunt cele care merg in mormant, noi mergem acolo- noi murim ca 
sa zicem asa – iar Dumnezeu ne aduce circumstante care ne schimba in mod pozitiv pe masura ce continuam s 
ane incredemEl – Dumnezeu tine lopata si decide cat pamant este nevoie sa fie aruncat in lurul nostru! Aceasta 
moarte, pe care o initiem prin predare, este adusa printr-o baza progresiva dupa cum orchestreaza Dumnezeu 
circumstantele care ne aduc la punctul  dependentei complete in domeniul la care se concentreaza El – iata unde 
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noi nu avem intelepciunea nici puterea de a ne schimba, dar putem intelege procesul si accepta circumstantele 
hotarate in mod providential. Raspunsul nostru la acele circumstante aduce eliberare si binecuvantare. Vor fi 
incercari severe; incercari severe binecuvantate – uneori din cauza lipsei noastre de stiinta, in mai multe cazuri 
din cauza refuzului nostrum de a ne supune. Insa Dumnezeu este neinduplecat si va continua sa lucreze in noi 
pentru a ajunge la tinta dorita: moartea noastra fata de sine si la conducerea Lui deplina. Acest proces anihilator 
care este reinnoit zilnic este acea dureroasa , “ golire”de la inceput, fiind jumatate din procesul sfintirii,ne 
ingaduie sa prezentam lui Isus sinele nostru golit, pentru ca El sa ne poata umple cu El Insusi – care este cea de a 
doua jumatate ce”umple” in procesul sfintirii.   

   Planul lui Satana:    Sa ne convinga ca nu avem nevoie sa murim; sa ne insele gandind ca problemele noastre 
merg in “mormant” in loc sa mergem noi insine; sa ne impinge sa fim nerabdatori cu Dumnezeu si sa ne grabim 
sa o luam inaintea programului Sau; sa ne insele sa lucram la pacatele noastre in loc sa lucram pentru predarea 
noastra. 

    Partea noastra :   Sa ne predam in mod progresiv vietile, si sa acceptam cu recunostinta circumstantele pe care 
le pune al cale Dumnezeu pentrua ne aduce la moarte.  

      Planul lui Dumnezeu:   Sa ne descopere in mod progresiv partile unde sinele  este inca la control  -  unde nu 
am  murit fata de controlul sau – si sa orchestreze circumstantele care ne vor aduce la un punct de predare 
deplina si dependenta dupa cum ii vom permite – sa spunem “Da” – si cu multumire sa acceptam – sa spunem “ 
Multumesc” – pentru orice are loc.    
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5. Primindu5. Primindu5. Primindu5. Primindu----L pe Hristos saL pe Hristos saL pe Hristos saL pe Hristos sa    
locuiasca in noilocuiasca in noilocuiasca in noilocuiasca in noi: previziunea : previziunea : previziunea : previziunea 

puteriiputeriiputeriiputerii    
“Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Cine rămîne în Mine, şi în cine rămîn Eu, aduce multă roadă; căci 

despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” Ioan 15:5 
 

Introducere   

Ellen White a spus.... 

   “Cresterea noastra in har, bucuria noastra, ratiunea noastra de a fi – toate depind de uniunea noastra cu 
Hristos. Prin comuniune cu El, in fiecare  zi, in fiecare ceas – ramanand in El—vom creste noi in har. El este nu 
numai autorul, ci si executorul credintei noastre. Este Hristos primul, si ultimul si in veci. El este cu noi, nu numai 
la inceputul si la sfarsitul cursului, ci la fiecare pas pe cale.” (72)  

   “ Lucrarea de sfintire incepe in inima, iar noi trebuie sa venim intr-o asemenea relatie cu Dumnezeu, inca Isus 
sa isi poata pune matricea divina asupra noastra. Noi trebuie sa fim goliti de eu pentru a-i face loc lui Isus, dar 
cati isi au inimile atat de pline de idoli, incat nu mai au loc pentru Rascumparatorul lumii. Lumea tine in 
captivitate inimile oamenilor. Ei isi centreaza gandurile si afectiunile asupra afacerilor lor, pozitiei lor, familiei 
lor. Ei tin la parerile si caile lor, purtandu-le ca idoli in sufletul lor; insa nu ne putem permite sa ne cedam pe noi 
insine in slujba sinelui, tinand la caile si ideile noastre, si excluzand adevarul lui Dumnezeu. Trebuie sa fim goliti 
de eu. Dar aceasta nu este totul ce se cere; pentru ca atunci cand am renuntat la idolii nostri, golul trebuie sa fie 
umplut. Daca inima este lasata in parasire, si golul nu este umplut, va fi in conditia celui a carui casa a fost “goala, 
maturata, si impodobita,”dar fara ca un oaspete sa o ocupe.... si starea de pe urma a omului a fost mai rea decat la 
inceput.... Cand iti golesti inima de eu, trebuie sa accepti neprihanirea lui Hristos. Agata-te de ea prin credinta, 
pentru ca trebuie sa ai mintea si duhul lui Hristos, ca sa poti face lucrarile pe care le-a facut Hristos. Daca deschizi 
usa inimii, Isus va umple golul prin darul Duhului Sau, iar atunci poti fi un predicator viu in casa ta, in biserica ta, 
si in lume. Poti raspnadi lumina, pentru ca razele stralucitoare ale Soarelui Neprihanirii stralucesc asupra ta. 
Viata ta umila, conversatia ta sfanta, dreptatea ta si integritatea ta, vor spune tuturor celor din jur ca esti un copil 
al lui Dumnezeu, un mostenitor al cerului, ca tu nu iti faci lumea ca locuinta, ci esti un peregrin, si un strain aici, 
ce cauta o tara mai buna, chiar una cereasca, traind cu ochii indreptati doar asupra slavei lui Dumnezeu.”(73) 

Legatura cu altii 

Vrem sa vizitam o vita de vie de data aceasta si sa avem o conversatie cu o mladita. Intreab-o ce inseamna in mod 
mai exact a fi mladita.  

Cateva informatii biblice 

1. Despre ce libertate nou-gasita importanta invatam in urmatoarele versete? Rom. 6:22- 7:4 
2. Identifica ce se vrea a spune in urmatoarele afirmatii?(Isus face aluzie la fiecare capitol precedent) 
“ Eu sunt vita.” Ioan 15:5 (ex. Isus trebuia sa fie totul; Ioan 14:6 – Eu sunt adevarul....) 
“Voi sunteti mladitele” Ioan 15:5 
 “Tatal Meu este vierul” Ioan 15:1 
 “pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă.”Ioan 15:2 
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“ramaneti in Mine si Eu in voi” Ioan 15:4,7 
“Dacă rămîneţi în Mine, şi dacă rămîn în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.”Ioan 15:7 
 “Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit”... Ioan 15:8; Gal. 5:22,23 
Observa urmatoarele  versete: 1 Cor 1: 30; Gal 2: 20; Fil 1: 21; Rom. 8: 2; 1 Cor 15: 22, 57; 2 Cor 2: 14; 2 Cor 5: 17; 
Eph 1: 3; 1 Tes. 5: 23, 24; 2 Petru 1:4; Iuda 24 
 

Mai multa informatie 

A. Isus ca fiind vita cea adevarata 
   “Domnul Hristos a venit în lumea noastrã si ne invitã cu iubire sã venim la El, sã învãtãm de la El si sã credem în 
El, iar când venim la El, ne altoieste în viata Lui si în caracterul Lui. Apropierea noastrã de Hristos este credinta, 
iar altoirea este înfierea; si prin acest act reciproc, noi devenim fii ai lui Dumnezeu si mostenitori împreunã cu 
Hristos, pãrtasi de naturã divinã, scãpând de stricãciunea care este în lume prin pofte.” (74) 
B. Noi suntem mladitele 
   “O unire cu Hristos prin credinta vie dainuieste; orice alta uniune trebuie sa piara. Hristos ne-a ales intai, 
platind un prêt infinit pentru rascumpararea noastra;si credinciosul adevarat Il alege pe Hristos ca primul si 
ultimul si cel mai bun in toate. Insa aceasta uniune ne costa ceva. Este o uniune de o dependenta totala,in care 
trebuie sa intre o fiinta mandra. Toti cei care formeaza aceasta uniune trebuie sa-si simta nevoia dupa sangele 
ispasitor al lui Hristos. Ei trebuie sa aiba o schimbare a inimii. Ei trebuie sa supuna lui Dumnezeu propria lor 
vointa. Va fi o lupta cu obstacolele din afara si din interior. Va trebui sa existe o lucrare dureroasa atat de 
detasare cat si de atasare. Mandria, egoismul, vanitatea, desertaciune lumeasca – pacatul sub toate formele lui – 
trebuie invins daca am intra intr-o uniune cu Hristos. Motivul pentru care multi gasesc viata de crestin atat de 
grea, de ce sunt atat de fragile, de variabili, este pentru ca ei incearca sa se prinda de Hristos fara sa se fi detasat 
de acesti idoli indragiti.”(75) 
 
    “Isus ‘are viata in El Insusi’ si aceasta viata pe care o ofera si o imparte in mod gratuit, sufletelor care sunt 
moarte in greseli si pacate. Da, El impartaseste cu ei puritatea Lui, onoarea Lui, si inaltarea Lui.... Mladita fara 
seva, altoita in vita, deveine o parte din vita. Traieste atat timp cat este unita cu vita. Deci crestinul traieste prin 
virtutea unirii sale cu Hristos. Ce este pacatos si uman este conectat la ce este divin si sfant. Sufletul credincios 
ramane in Hristos, si devine una cu El. Cand persoanele sunt unite strans in relatiile acestei vieti, gusturile lor 
devin asemanatoare, ei ajung sa iubeasca acealeasi lucruri. Deci cei care raman in Hristos vor iubi lucrurile pe 
care El le iubeste. Ei vor indragi in mod sacru si vor asculta de porunci le Lui.”(76) 
 
   “Domnul Isus isi iubeste poporul, iar cand ei isi pun increderea in El, depinzand in intregime de El, ii intareste. 
El va trai prin ei, dandu-le inspiratia Duhului Sau sfintitor, oferind sufletului o transfuzie vitala a lui Insusi. El 
lucreaza prin mintea lor si ii face sa aleaga vointa Lui si sa actioneze conform caracterului Sau. Ei pot atunci 
spune impreuna cu apostolul Pavel,’ am fost crucificat cu Hristos: si traiesc; dar nu mai traiesc eu, ci Hristos 
traieste in mine: si viata pe care o traiesc acum in trup, o traiesc in credinta in Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, 
si care s-a dat pe sine Insusi pentru mine’(Gal. 2:20)”  (77) 
 
   “Cand sufletul se preda lui Hristos, o noua putere i-a in posesie noua inima. Este facuta o schimbare pe care 
omul nu o poate indeplini prin el insusi. Este o lucrare supranaturala, aducand un element supranatural in firea 
umana. Sufletul care este incredintat lui Hristos devine propria lui fortareata, pe care o pastreaza intr-o lume 
revoltata, si intentioneaza ca nici o alta autoritate sa nu fie cunoscuta in el, in afara de autoritatea Lui. Un astfel de 
suflet care este in posesia agentilor ceresti este de nepatruns in fata asalturilor lui Satana. Dar, daca nu ne asezam 
sub controlul lui Hristos, vom fi dominati de cel rau. In mod inevitabil va trebui sa fim sub controlul uneia din 
cele doua mari puteri care se razboiesc pentru suprematia acestei lumi. Nu este neaparat necesar ca sa alegem in 
mod deliberat  sa servim imparatiei intunericului, pentru a ajunge sub dominatia ei. Trebuie decat sa neglijam sa 
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ne aliem cu imparatia luminii. Daca nu cooperam cu agentii ceresti, Satana va intra in posesia inimii, si isi va face 
din ea locuinta lui. Singura aparare impotriva raului este locuirea lui Hristos in inima prin credinta in 
neprihanirea Lui. Daca nu devenim conectati in mod vital cu Dumnezeu, nu vom putea niciodata sa rezistam 
efectelor nesfinte ale iubirii de sine, ingaduintei de sine, si ispitei de a pacatui. Putem parasi multe obiceiuri rele, 
in timpul in care suntem in compania Satanei; dar fara o legatura vitala cu Dumnezeu prin predarea fata de El 
clipa de clipa, vom fi invinsi. Fara o legatura personala cu Hristos, si o continuua comuniune, suntem la mila 
dusmanului, si ii vom urma porunca la final.” (78) 
 
   “O legatura cu Hristos inseamna totul pentru noi. Noi trebuie sa fim una cu El, asa cum El este una cu Tatal, si 
atunci suntem preaiubiti de Dumnezeul Infinit ca membre ale trupului lui Hristos, ca mladitele in Vita. Noi 
trebuie sa fim atasati la trunchi si sa primim hrana prin Vita. Hristos este Capul nostru cel glorificat, si dragostea 
divina ce curge de la inima lui Dumnezeu, se odihneste in Hristos, si este comunicata celor care au fost uniti cu El. 
Cand aceasta dragoste divina intra in suflet, il inspira cu recunostinta, il elibereaza de slabiciunea spirituala, de 
mandrie, desertaciune, si egoism, si de tot ce ar deforma caracterul crestin.”(79) 
 
   “"Eu sunt Vita, voi sunteti mlãditele", a zis Hristos cãtre ucenici. Cu toate cã avea sã fie despãrtit de ei, unirea 
spiritualã cu El rãmânea neschimbatã. Legãtura care este între mlãditã si vitã, a zis El, reprezintã legãturile 
voastre cu Mine. Altoiul este înfipt în vita cea vie si apoi creste în tulpinã, legându-se fibrã cu fibrã si nervurã cu 
nervurã. Viata vitei devine viata mlãditei. Tot asa si sufletul, care era mort în nelegiuiri si pãcate, primeste viatã 
prin legãtura cu Hristos. Legãtura cu El se face prin credinta în El ca Mântuitor personal. Pãcãtosul îsi uneste 
slãbiciunea cu tãria lui Hristos, goliciunea sa cu plinãtatea lui Hristos, nimicnicia sa cu puterea dãinuitoare a lui 
Hristos. El are gândul lui Hristos. Natura omeneascã a lui Hristos a atins natura noastrã omeneascã si natura 
noastrã omeneascã a atins divinitatea. În felul acesta, cu ajutorul Duhului Sfânt, omul ajunge pãrtas al naturii 
dumnezeiesti. El este primit în Cel Preaiubit.... Mlãdita ajunge parte integrantã din vitã. Revãrsarea de viatã, tãrie 
si putere de rodire de la rãdãcinã la ramuri nu este împiedicatã de nimic si curge neîntrerupt.”(80) 
 
   “Este greu pentru cei care sunt sclavi ai pacatului si ale obiceiurilor rele pe care tanjesc de mult sa le invinga, sa 
creada ca acceptandu-L pur si simplu pe Hristos si predandu-se Lui vor primi in mod instantaneu o noua fire, si 
putere care ii va face in stare sa traiasca o noua viata. Da, este adevarat, si multe mii au experimentat acest 
miracol maret. “(81) 
 
    “Omul, prin el insusi nu numai ca nu are viata, ci el nu are pace, nu are biruinta, nu are credinta, nu are 
neprihanire si nici un alt atribut al lui Dumnezeu. Tatal a adunat toate binecuvantarile dragostei infinite, si ni le-a 
oferit in darul pretios al Fiului Sau. Nimic nu a fost retinut. Totul este imbratisat si inclus intr-un mare dar.  
  Nu este ciudat ca peste tot oamenii se roaga si pledeaza pentru ceva ce a fost dat deja intr-un mod atat de plin de 
har. Ei se roaga pentru pace, insa Tatal raspunde,’Mi-am lasat deja pacea asupra voastra in Hristos. Primiti-L, si 
veti avea toata pacea.’ Oamenii se roaga pentru viata, si raspunsul este acelasi, ‘ V-am dat viata vesnica. Este in 
Fiul Meu. Primiti-L, si aveti viata. Oamenii striga la Dumnezeu pentru biruinta, iar raspunsul este, ‘ Pentru 
omenire exista biruinta doar in Biruitor.’ 

   Hristos a luat umanitatea noastra, si a castigat biruinta vesnica, nu pentru El Insusi, ci pentru oameni. In acelasi 
fel in care viata si pacea sunt un dar, si biruinta este un dar. ‘Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă 
biruinţa’. 1 Cor. 15:57. De ce se chinuie oamenii si se lupta sa obtina ceea ce a venit ca un dar in Hristos! Ei 
vorbesc despre biruinta cu privire la punctul acesta si biruinta la punctul celalalt, cand daca ei ar crede macar, 
Hristos este biruinta asupra fiecarui punct. Nu este vreun dar nou de la Dumnezeu de care sa avem nevoie; ci o 
intelegere mai buna a faptului ca El deja ne-a dat totul in Hristos. Avem nevoie sa ne agatam prin credinta de 
binecuvantarile care sunt deja ale noastre in El. “Prin credintã, ai ajuns sã fii al lui Hristos si, prin credintã, 
trebuie sã cresti pânã la plinãtatea mãsurii Lui: dând si primind. Trebuie sã dai totul: inima, vointa, slujirea ta: sã 
te dai pe tine însuti în ascultare deplinã de cerintele Lui si sã primesti totul: pe Domnul Hristos, plinãtatea 
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binecuvântãrilor Sale, ca El sã domneascã în inima ta, sã fie tãria ta, neprihãnirea ta, ajutorul tãu vesnic, ca sã-ti 
dea puterea sã asculti. (EGW, Calea catre Hristos,p.70) 

Cat de multi sunt care au dat totul lui Dumnezeu! Ei s-au predat cu totul Lui si doresc sa faca numai  voia Lui. 
Totusi ei sunt umpluti de dezamagire  din  cauza unei lipse constiente sau a esecului. Iata dezvaluirea secretului 
acestui esec. Ei au dat totul, insa ei nu au luat totul.”(82) 

C. Tatal este Vierul  

   “Prezenta Tatãlui L-a înconjurat pe Hristos si nimic nu L-a lovit în afarã de ceea ce a îngãduit iubirea infinitã, 
pentru binecuvântarea lumii. Acesta era izvorul mângâierii Sale, acesta este si al nostru. Cel care este umplut cu 
Duhul lui Hristos rãmâne în Hristos. Orice ar veni asuprã-i vine de la Mântuitorul, care îl înconjoarã cu prezenta 
Sa. Nimic nu îl poate atinge dacã Domnul nu aprobã. Toate suferintele si necazurile noastre, toate ispitele si 
încercãrile, toate întristãrile si durerile, toate persecutiile si privatiunile, pe scurt, toate lucreazã împreunã 
pentru binele nostru. Toate experientele si împrejurãrile sunt lucrãtorii lui Dumnezeu prin care binele ajunge la 
noi.”(83) 

D. Duhul preia conducerea 

   “Cand Duhul intra in inima, o umple cu totul, astfel incat lumea nu mai gaseste loc in ea, pentru ca acest Musafir 
se face pe sine Domn si Stapan peste ea. Primii ucenici si credinciosi erau atat de cu totul luati in posesie de 
acesta binecuvantata stapanire a Duhului Cincizecimii incat ei nu mai erau stapanii propriilor lor limbi sau a al 
oricerui alt menbru al trupului. Erau siliti, ca sa spunem asa, sa vorbeasca, dupa cum le-a dat Duhul glas. Ei nu 
mai puteau sa vorbeasca conform propriei lor judecati, cunostinte si invataturi. Nu! Erau constransi sa faca si sa 
vorbeasca asa cum dorea Duhul Sfant sa o faca. Asa este cu fiecare cu care Duhul Sfant locuieste. El atunci 
experimenteaza binecuvantata stapanire  a Domnului nostru Isus Hristos in inima lui. Duhul Sfant este atunci 
sceptrul care este trimis din Sion in inimile noastre. El i-a in stapanire vointa si dorinta noastra, toate actiunile 
noastre si purtarea noastra, toate inclinatiile si afectiunile noastre si ne face cu toul supusi Lui. El locuieste in 
inima noastra ca un rege in regatul palatului sau. El hotaraste si implineste  in noi ce ii face placere si este 
acceptabil inaintea Lui. El creeaza in noi un alt principiu si un inceput de viata. El devine pentru suflet, ca si cum 
ar fi, viata in viata insasi. O innoieste zilnic din ce in ce mai mult in asemanarea Celui care  a creat-o, si o 
transforma intr-un templu al adevarului si al neprihanirii – da, intr-un templu viu al lui Dumnezeu in Isus Hristos. 
Toata slava imparatilor si printilor pamantesti sunt doar umbre desarte si o joaca de copil comparativ cu o 
singura inima a Cinzecimii care este considerata demna de a primi Duhul lui Isus Hristos intr-o asa plenitudine.” 
(84) 

Aplicand informatia 

1. In ce masura ramai tu in Hristos? In ce masura ii ingadui Tatalui-gospodar sa-ti curete ramurile de tot ceea 
ce nu este pentru binele tau? In ce masura imbratisezi tu experienta mortii fata de eu, care ii ingaduie lui Isus sa 
locuiasca in inima ta?  
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Rezumatul capitolului 

Primindu-L pe Hristos sa locuiasca in noi: previziunea puterii 

Cand prezentam firea noastra golita inaintea luiDumnezeu, EL este  gata sa o umple, prin Duhul Sfant, cu Domnul 
Isus Hristos- care este cea de-a doua parte `care umple`, din sfintire. Asa cum mladita este cu totul dependenta de 
vita pentru a avea viata, tot asa noi devenim cu totul dependenti de Datatorul de viata, prezenta lui Isus Hristos 
ce locuieste in noi. Cu privire la moartea noastra fata de eu, o noua putere – puterea lui Hristos – intra in posesia 
noii inimi si incepem sa experimentam biruinta mai mult ca niciodata. Biruinta este o Persoana – Mantuitorul 
nostru – nu un comportament! Trist este faptul ca multi crestini au predat totul lui Dumnezeu si aparent au murit 
fata de sine, insa ei nu au luat pe Isus ca plinatate a tuturor binecuvantarilor ca sa locuiasca in inimile lor prin 
credinta. Deaceea, in cautarea biruintei ca si comportament in loc de biruinta ca si Persoana, ei trebuie sa sufere 
o continuua infrangere.  Asa cum Hristos este primit prin procesul sfintirii de golire si de umplere, manifestarea 
caracterului Sau, va atrage cu siguranta alte mladite sa se alipeasca de vita si sa inceapa sa aduca roada – 
aducand deci, mult doritul rod.  

Planul lui Satana: Sa ne tina nestiutori  cu privire la nevoia noastra de a-l primi pe Isus, sau sa ne opreasca in 
vreun fel sa Il primim.  

Partea noastra: Sa Il primim pe Isus – sa Il primim ca biruinta noastra; sa Il primim ca fiind pacea noastra, ca 
intelepciune, etc.; cautand sa manifestam caracterul Lui in fiecare domeniu al vietii noastre.  

Planul lui Dumnezeu: Sa ne umple cu Isus prin Duhul Sfant.  

 

72 White, E.G., The Faith I Live By, p. 125. 

73 White, E.G., Review & Herald, February 23, 1892. 

74 White, E.G., Testimonies on Sexual Behavior, p. 135. 

75 White, E.G., A New Life, p. 46. 

76 White, E.G., Our High Calling, p. 145. 

77 White, E.G., That I May Know Him, p. 78 

78 White, E.G., The Desire of Ages, p. 324. 

79 White, E.G., Christian Education, p. 75. 

80 White, E.G., Desire of Ages, pp. 676, 675. 

81 MacGuire, M., The Life of Victory, p. 64.   
82 MacGuire, M., The Life of Victory. pp. 102-104. 

83 White, E.G., Ministry of Healing, p. 488. 
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6.6.6.6. Mentinand nouaMentinand nouaMentinand nouaMentinand noua    viataviataviataviata    
1. Predati-va zilnic. 
   ``Consacra-te  lui Dumnezeu dimineata; faceti aceasta prima voastra lucrare. Faceti ca rugaciunea voastra sa fie,    
``Ia-ma, O Doamne, sa fiu cu totul al tau. Asez toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseste-ma astazi in slujba 
Ta. Ramai cu mine, si fa ca tot lucrul meu sa fie facut in Tine.`` Aceasta este o chestiune zilnica. In fiecare 
dimineata consacra-te lui Dumnezeu pentru acea zi. Preda-ti toate planurile Lui, sa fie indeplinite sau abandonate 
dupa cum providenta Lui va indica. In acest fel zi dupa zi iti poti preda viata lui in mainile lui Dumnezeu, iar in 
acest fel viata ta va fi modelata tot mai mult dupa viata lui Hristos.``(85) 
 
2. Citeste Cuvantul lui Dumnezeu zilnic. 
   ``Luati timp sa studiati Biblia, Cartea Cartilor. Nu a fost niciodata un timp ca acum in care sa fi fost atat de 
important ca urmasii lui Hristos sa studieze Biblia. . . . In Cuvantul lui Dumnezeu datoria ne este facuta clara, si 
tot ce are legatura cu viata religioasa este prezentata intr-un mod definit. Intregul plan de mantuire este descris, 
si ajutorul pentru suflet este aratat. Felul in care credinciosul poate fi complet este dezvaluit in Hristos.``(86) 

   ``In meditatie principalul obiectiv este de a te potrivi si experimenta. O promptitudine in a crede fiecare 
fagaduinta fara nici o urma de indoiala, sa asculti fiecare porunca fara ezitare, sa ``stai in picioare desavarsit si 
complet in toata voia lui Dumnezeu``, acesta este adevaratul spirit al studiului Biblic. In meditatie tacuta este 
exercitata credinta, ca aceasta supunere este primita, ca totala predare  fata de voia lui Dumnezeu este facuta, si 
asigurarea harului de a aduce la indeplinire promisiunile noastre este primita.``(87) 

3. Continuua sa te rogi  

  ``Un sentiment al propriei noastre slabiciuni si fragilitati ne va conduce sa ne incredem in Acela care are puterea 
sa ne mantuiasca, a carui placere este aceea de a da putere si curaj celui smerit, celui care se injoseste... Daca 
pastram biruinta asupra fortelor intunericului aceasta va fi prin rugaciune constanta, veghe perseverenta si 
aproape fara incetare. ``(88) 

   ```Rugaciunea neincetata este uniunea neintrerupta a sufletului cu Dumnezeu, astfel incat viata dela Dumnezeu 
curge in viata noastra; si de la viata noastra, puritate si sfintenie curg inapoi la Dumnezeu.``(89) 

   ``Exista o lectie pe care toti tinerii crestini ar trebui sa o invete, si anume: Absoluta necesitate a partasiei zilnice 
cu Isus.... Ei sunt incapabili sa stea impotriva ispitelor lumii sau propriei lor vechi firi. Ei isi dau toata silinta sa 
lupte impotriva pacatului si sa ii slujeasca lui Dumnezeu, insa nu au nici o putere. Ei nu au prins niciodata 
secretul: Domnul Isus Isi va continua lucrarea in mine, din ceruri in fiecare zi. Dar cu o conditie – sufletul trebuie 
sa ii acorde timp in fiecare zi ca EL sa imparta din dragostea si harul Lui.`` (90) 

4. Petrece timp comunicand cu El.  

   ``Toti cei care sunt învãtati de Dumnezeu au nevoie de ora linistitã de comuniune cu propriile lor inimi, cu 
natura si cu Dumnezeu. În ei trebuie sã fie descoperitã o viatã care nu este în armonie cu lumea, cu obiceiurile 
sau cu practicile ei; si ei au nevoie de o experientã personalã în obtinerea unei cunoasteri a vointei lui Dumnezeu. 
Trebuie sã-L auzim în mod individual adresându-Se inimii. Când orice alt glas este redus la tãcere si asteptãm în 
liniste înaintea Sa, tãcerea sufletului scoate si mai mult în evidentã glasul lui Dumnezeu. El ne porunceste: "Stati 
linistiti si sã stiþi cã Eu sunt Dumnezeu" (Ps. 46,10). Aceasta este pregãtirea eficientã pentru orice lucrare pentru 
Dumnezeu. În mijlocul unei multimi grãbite si al încordãrii în activitãtile presante ale vietii, cel care este 
împrospãtat astfel va fi învãluit de o atmosferã de luminã si pace. El va primi o nouã provizie de tãrie fizicã si 
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mintalã. Viata Sa va rãspândi un miros plãcut si va da pe fatã o putere divinã care va ajunge la inimile 
oamenilor.``(91) 

5. Continuua sa ramai in Isus – mori fata de sine, si lasa-L sa umple fiecare domeniu al vietii tale. 

   ``Aceastã unire cu Hristos, o datã realizatã, trebuie pãstratã. Hristos a zis: "Rãmâneti în Mine, si Eu voi rãmâne 
în voi. Dupã cum mlãdita nu poate aduce roadã de la sine, dacã nu rãmâne în vitã, tot asa nici voi nu puteti aduce 
roadã, dacã nu rãmâneti în Mine". Aceasta nu este o atingere întâmplãtoare si nici o legãturã din când în când. 
Mlãdita ajunge parte integrantã din vitã. Revãrsarea de viatã, tãrie si putere de rodire de la rãdãcinã la ramuri nu 
este împiedicatã de nimic si curge neîntrerupt. Despãrtitã de vitã, mlãdita nu poate sã trãiascã. Nici voi, a zis Isus, 
nu puteti trãi despãrtiti de Mine. Viata pe care ati primit-o de la Mine nu poate fi pãstratã decât printr-o legãturã 
neîntreruptã. Fãrã Mine nu puteti birui nici un pãcat si nu puteti sã vã împotriviti nici unei ispite."Rãmâneti în 
Mine, si Eu voi rãmâne în voi." A rãmâne în Hristos înseamnã a primi fãrã încetare Duhul Lui si a trãi o viatã de 
supunere fãrã rezerve în slujba Lui. Canalul de legãturã între om si Dumnezeu trebuie sã fie deschis continuu. 
Dupã cum mlãdita trage neîntrerupt seva din vita-de vie, tot astfel si noi trebuie sã ne prindem de Isus si sã 
primim de la El, prin credintã, tãria si desãvârsirea Lui de caracter.‘‘(92) 

6. Supune-te cu recunostinta si urmeaza providentele lui Dumnezeu ce se deschid cu gratitudine 

   ``Ce biruinta vei castiga cand vei invata sa urmezi providenta lui Dumnezeu cu o inima recunoscatoare, si o 
hotarare de a trai doar cu ochii atintiti la slava Lui, in boala sau in sanatate, in belsug sau in lipsa.``(93) 

   ``Putem fi fericiti cand Il vedem pe Dumnezeu in totul. Cand Il putem vedea in incercare, avem mangaiere si 
alinare in suferinta noastra. Cand soarele prosperitatii zambeste, recunoastem ca binecuvantarea curge de la 
fantana vietii, iar cand incercarea sau suferinta sunt ale noastre, ne dam seama ca mana Domnului este in toate 
perplexitatile noastre, si asa ajungem sa intelegem sa stralucirea soarelui si umbra sunt necesare pentru a 
perfectiona caracterul credinciosului, si sa ii dea adevarata bucurie a increderii desavarsite in Dumnezeu; pentru 
ca prin credinta El priveste dincolo de lucrurile care se vad la lucrurile care nu se vad. El spune,`` Prea iubiţilor, 
acum sîntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s'a arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca 
El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum este.``` (94) 
 
7. Grabeste-te sa recunosti si sa iti marturisesti pacatul 

   ``Exista o mare nevoie de o pocainta si o marturisire venite dintr-o inima sincera. Aceia care nu si-au smerit 
sufletele inaintea lui Dumnezeu recunoscandu-si vina, nu au indeplinit inca prima conditie pentru acceptare. 
Daca nu am experimentat acea pocainta de a nu fi fost pocait, si nu ne-am marturisit pacatul cu umilinta 
adevarata a sufletului si un duh mahnit, urand nelegiuirea noastra, nu am cautata niciodata cu adevarat iertarea 
pacatelor; si daca nu am cautat niciodata, nu am gasit niciodata pacea lui Dumnezeu. Exista instructiuni date in 
mod explicit cu privire la acest lucru. Marturisirea pacatului, fie in public sau in particular, ar trebui simtita din 
inima si exprimata liber. Nu trebuie sa fie luata cu sila de la pacatos. Nu trebuie sa fie facut intr-un mod usuratic 
si nepasator, sau sa fie obtinuta cu forta de la cei care nu si-au dat seama de caracterul respingator al pacatului. 
Marturisirea care este amestecata cu lacrimi si parere de rau, care se revarsa din adancul sufletului, isi gaseste 
drumul catre Dumnezeul milei infinite.``(95) 

8. Recunoaste in fiecare situatie o ocazie de a aduce rod.  

   ``Cand traim prin credinta in Fiul lui Dumnezeu, roadele Duhului se vor vedea in vietile noastre; nu va lipsi nici 
unul. ``(96) 

   ``Trebuie sã aibã loc un schimb între a primi si a da altora. Aceasta ne uneste ca împreunã lucrãtori cu 
Dumnezeu. Aceasta este lucrarea întregii vieti a crestinului. Cel care-si va pierde viata o va afla. Capacitatea de a 
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primi uleiul sfânt din cei doi mãslini este sporitã pe mãsurã ce primitorul revarsã din sine uleiul acela sfânt în 
cuvânt si faptã pentru a satisface nevoile altor suflete. O scumpã si satisfãcãtoare lucrare este aceea de a primi 
fãrã încetare si a da mai departe fãrã încetare.Avem nevoie si trebuie sã avem provizii proaspete în fiecare zi. Si 
cât de multe suflete putem ajuta comunicând cu ele. Tot cerul asteaptã canale prin care sã poatã turna uleiul 
sfânt, pentru a fi o bucurie si o binecuvântare pentru altii.``(97) 

9. Continuua sa practici credinta. 

   ``Sunt multi cei care, desi se lupta sa pazeasca poruncile lui Dumnezeu, au putina pace sau bucurie. Aceasta 
lipsa in experienta lor este rezultatul unui esec in practicare credintei. Ei umbla ca si cum ar fi intr-un pamant 
sarat, o pustie. Ei cer putin, cand ar putea sa ceara mult; pentru ca nu exista limita la binecuvantarile lui 
Dumnezeu.... Prin credinta, fiecare deficienta a caracterului poate fi umpluta, orice murdarie curatata, fiecare 
greseala corectata, fiecare punct tare dezvoltat``(98) 

10. Mentine relatii pioase cu ceilalti.  

   ``Atunci când cineva, care mãrturiseste cã Îi serveste lui Dumnezeu, îi face rãu sau îl vatãmã pe un frate, el 
reprezintã în mod fals caracterul lui Dumnezeu fatã de acel frate dar rãul trebuie sã fie mãrturisit, iar el trebuie 
sã-l recunoascã drept pãcat, pentru ca sã fie în armonie cu Dumnezeu. Poate cã fratele nostru ne-a fãcut un rãu 
mai mare decât i-am fãcut noi, dar aceasta nu micsoreazã cu nimic rãspunderea noastrã. Dacã atunci când venim 
înaintea lui Dumnezeu ne aducem aminte cã cineva are ceva împotriva noastrã, trebuie sã lãsãm darul nostru de 
rugãciune, de multumire, darul de bunãvoie, si sã mergem la fratele cu care suntem dezbinati, sã ne mãrturisim 
pãcatul cu umilintã si sã-i cerem iertare.”(99) 

   “Mantuitorul declara ca daca cineva are ceva impotriva noastra, ar trebui sa ne straduim sa ii usuram mintea, si 
, daca este posibil, sa indepartam acele sentimente din ea, inainte ca darul nostru sa fie acceptat inaintea lui 
Dumnezeu. Aceasta lectie este de o importanta speciala pentru biserica din acest timp. Multi sunt zelosi in 
serviciile religioase in timp ce diferente nefericite exista intre ei si fratii lor, lucruri care se afla in puterea lor sa le 
inlature, si pe care Dumnezeu le cere sa le indeparteze inainte ca El sa poata accepta serviciile lor. Hristos a 
aratat atat de clar calea crestinului in aceasta chestiune, incat nu ar trebui sa existe nici un semn de intrebare in 
mintea lui cu privire la datoria sa.”(100) 

11. Nu purtati de grija firii pamantesti. 

   “Noi nu trebuie sa ne punem de prisos in calea ispitei. Daca prin asocierea cu lucrurile lumesti in cautarea 
placerii, prin conformarea cu practicile lumesti, prin unirea intereselor noastre cu necredinciosii, ne asezam 
picioarele in calea ispitei si pacatului, cum putem atunci sa ne asteptam ca Dumnezeu ne va pazi de cadere.”(101) 

12. Cautati sa fiti umpluti cu Duhul Sfant.  

   “Deci, care este secretul plinatatii Duhului Sfant, al vietii Sale pline de pace, putere si dragoste? Noi raspundem: 
Predarea absoluta si necalificata a vietii noastre inaintea lui Dumnezeu, ca El sa faca voia Lui si nu a noastra. 
Astfel, cand ne predam pacatele si credem, primim Duhul Sfant, deci cand ne predam vietile si credem, suntem 
umpluti cu Duhul Sfant. Primirea Duhului este raspunsul lui Dumnezeu la pocainta si credinta; plinatatea Duhului 
este raspunsul lui Dumnezeu la predare si credinta. La convertire Duhul intra; la predare Duhul, care deja a 
intrat, i-a control cu totul. Conditia umana suprema a plinatatii Duhului este o viata cu totul predata lui 
Dumnezeu ca El sa faca voia Lui.”(102) 

 
 

 



Pagina 31  

Rezumatul capitolului: 

Mentinand noua viata 

Pentru a mentine o viata deplina se cere predare zilnica – o predare fara echivoc unde noi nu numai ca Il lasam 
pe Dumnezeu sa Isi puna mana; ci noi ne luam mana; o luand zilnic  vointa noastra de la Satana si daruind-o lui 
Dumnezeu; luand Cuvantul lui Dumnezeu; vorbind cu Dumnezeu despre ceea ce am citit si primind indrumarea 
Lui pentru acea zi;o urmare a providentelor deschise de Dumnezeu cu o inima plina de multumire; si mentinerea 
relatiilor pioase cu altii. Mare este nevoia de a ne recunoaste in mod cinstit defectele inaintea lui Dumnezeu, iar 
acolo unde este potrivit si sub calauzirea lui Dumnezeu, si inaintea oamenilor. Mentinerea de relatii pioase cu 
altii nu ar trebui sa fie trecut acu vederea. Aduceti-va aminte ca in toate acestea noi murim zilnic fata de noi 
insine, o viata care inseamna ca mentinem o dependenta, in care Dumnezeu duce grija, El planuieste, indruma, si 
infaptuieste pentru noi – El fara indoiala ne va folosi ca sa isi implineasca voia, insa va fi foarte clar in aceasta 
indrumare, si vom descoperi ca este o bucurie sa urmam indrumarea Lui.  
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Viata descrisaViata descrisaViata descrisaViata descrisa    
O viata de consacrare completa 

Ia viata mea, si fa-o Doamne consacrata Tie. 

Ia mainile mele si fa-le sa se miste la impulsul dragostei Tale. 

Ia picioareale mele si fa-le iuti si frumoase pentru Tine. 

Ia vocea mea si fa-ma sa cant totdeauna pentru Imparatul meu. 

Ia buzele mele si umple-le cu solii de la Tine 

Ia argintul si aurul meu, nu voi pastra nimic.  

Ia clipele si zilele mele, fa sa treaca in lauda nesfarsita. 

Ia mintea mea si foloseste fiecare putere asa cum vei vrea.  

Ia vointa mea si fa-o a Ta, si nu va mai fi a mea. 

Ia inima mea, este a Ta, va fi tronul Tau regal. 

Ia dragostea mea, Dumnezeul meu, pun la picioarele Tale comoara ei. 

Ia-ma si voi fi pentru totdeauna al Tau cu totul. 

                                                                             Francis R. Havergal 
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O viata de incredere completO viata de incredere completO viata de incredere completO viata de incredere completaaaa    
Pacea perfecta a lui Dumnezeu este ca un rau plin de slava,  

Victorioasa peste toate in cresterea ei stralucitoare, 

Si totusi curge perfect, mai plina in fiecare zi, 

Si totusi creste perfecta, mai adanca in toata calea. 

 

Ascunsa in causul palmei Sale binecuvantate, 

Niciodata dusmanul nu poate urma, nici un tradator nu poate sta, 

Nici un val de ingrijorare, nici o umbra de grija, 

Nici un curent de graba nu atinge duhul aici. 

 

Fiecare bucurie sau incercare vin de la Dumnezeu de sus, 

Date copiilor sai ca un act al dragostei; 

Sa Ii incredintam totul sa faca pentru noi,  

Aceia care se incred in El cu totul, Il gasesc cu totul adevarat. 

Increzandu-se in Iehova, inimile sunt cu totul binecuvantate 

Gasind dupa fagaduinta, perfecta pace si odihna! 

                                                                   Francis R. Havergal 
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Ganduri cheie pentru biruintaGanduri cheie pentru biruintaGanduri cheie pentru biruintaGanduri cheie pentru biruinta    
Biruinta este o persoana, si nu un comportament.  

Cu cat Il am mai mult pe Isus in viata mea, cu atat mai mult am sfintenia in viata mea. 

Dumnezeu nu ne iubeste pentru ca suntem buni, ci ca sa ne faca buni. 

Cel mai neprihanit sfant, este cel mai cinstit pacatos. 

Limbajul biruintei este “da” si “multumesc”. 

Noi nu avem nici intelepciunea nici taria de a avea o biruinta, insa putem intelege si accepta procesul.  

Cand ne luptam cu ispita, in loc sa lucram la ispita – unde nu este batalia, mai bine lucreaza mai departe la 
pocainta si predare – unde este de fapt batalia!  

Tine-ti ochii la Dumnezeu; nu la circumstantele in care te afli. 

Voia lui Dumnezeu; nimic mai mult, nimic mai putin, nimic altceva! 

Binecuvantarile lui Dumnezeu sunt deseori furnizate in ambalaje mai aspre. 

Doamne, fa-ma telefonul tau mobil! 

El nu numai ca mi-a luat pacatele la cruce, el m-am dus la cruce! (Rom. 6:11) 

Haideti sa fim crestini”fara limita”! Noi fie suntem crestini “fara limita”, sau crestini ce Il “limiteaza pe 
Dumnezeu”! 

Tatal Meu este la carma.  

A astepta este bine, daca Dumnezeu este cel care trebuie sa fie ingrijorat. 

 

 

 

 

 

Acest ghid de studiu, initial a fost pregatit pentru o serie de lecturi la programul CAMPUS la Universitatea 
Michigan in Ann Arbor, MI. De atunci a fost revizuit de cateva ori si este temelia seminarului Viata deplina, tinut 
de Dan Augsburger. Copiere limitata a acestui ghid de studiu cu drepturi de copiere este permisa doar in scopuri 
de studiu. Va rugam contactati-ne pentru orice copiere inafara de asta.  

Aflati mai multe despre Path2Life Ministries la path2prayer.com. Vei gasi informatii cu privire la organizatia 
noastra, multe resurse despre rugaciune, biruinta si o viata deplina. 

Dan poate fi contatat pe adresa path2prayer@yahoo.com 


