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Cresterea in Hristos                                      

                      
        Creștinismul este o experiența a victoriei. A fi creștin, cu toții o știm, ȋnseamnǎ a fi victorios. 
Domnul Hristos a ȋnfruntat de multe ori dușmanul și ȋntotdeauna a ieșit biruitor. L-a ȋnvins ȋn ceruri 
cȃnd Lucifer s-a ridicat ȋmpotriva Lui pentru a-I lua tronul, l-a ȋnvins pe pǎmȃnt atunci cȃnd Isus nu era 
decȃt un prunc, fǎcȃndu-l pe Irod sǎ semneze un decret de moarte pentru toți pruncii nou-nascuți din 
cetate. Apoi l-a mai ȋnvins in deșertul ispitei cȃnd dușmanul a trebuit sǎ-și ȋnghita minciunile și 
inșelǎciunile pe care le-a iscodit. L-a ȋnvins pe tot parcursul lucrǎrii Sale ȋnfruntȃnd durerea, nenorocirea 
și moartea oamenilor. Iar ȋn final l-a ȋnvins atunci cȃnd a ȋnviat a treia zi din morți, cu toate cǎ dușmanul 
credea cǎ el ieșise ȋnvingǎtor odatǎ pentru totdeauna. 
 Cartea Apocalipsei este plinǎ de fǎgǎduințe pentru cei ȋnvingǎtori. Sǎ ne amintim cȃteva dintre 
ele: „ Celui ce va birui ȋi voi da sǎ mǎnȃnce din pomul vieții, care este ȋn raiul lui Dumnezeu.”; „Cel ce 
va birui nicidecum nu va fi vǎtǎmat de a doua moarte.”; „Celui ce va birui ȋi voi da sǎ mǎnȃnce din 
mana ascunsǎ și-i voi da o piatrǎ albǎ; și pe piatra aceasta este scris un nume nou...” 
Daca exista atȃtea fǎgǎduințe pentru cel ȋnvingǎtor ȋnseamnǎ cǎ victoria ȋn Hristos nu este o utopie, o 
fantezie și nici mǎcar o promisiune ci una dintre cele mai frumoase realitǎți ale vieții de creștin.  
 Printre alte lucruri ȋn studiul din aceasta sǎptǎmȃnǎ vom vedea si ce ȋnseamnǎ victoria ȋn lumina 
mȃntuirii.  Isaia 35:10-„ Cei izbǎviți de Domnul se vor ȋntoarce și vor merge spre Sion cu cȃntece de 
biruințǎ. O bucurie veșnicǎ ȋì va apuca, iar durerea și gemetele vor fugi!”  
 Poporul Israel este simbolul poporului lui Dumnezeu din zilele noastre. Ne amintim probabil 
faptul cǎ poporul Israel a fost dus ȋn robie datoritǎ neascultǎrii sale. Atunci cȃnd s-au ȋndepǎrtat de 
Dumnezeu, dușmanul a venit și au fost luați ȋn robie, devenind sclavi ai asirienilor. Cu toate acestea 
fǎgǎduința nu a ȋncetat sa aparǎ: „ Cei izbǎviți de Domnul se vor ȋntoarce și vor merge spre Sion cu 
cȃntece de biruințǎ.”  Observǎm aici cǎ fǎgǎduința nu este fǎcutǎ tuturor ci doar celor izbǎviți, adicǎ 
acelora care se ȋntorceau la Dumnezeu și acceptau promisiunile de izbǎvire. Apoi fǎgǎduința mai 
implica ceva: „O bucurie veșnicǎ ȋì va apuca, iar durerea și gemetele vor fugi!” ceea ce ȋnsemna 
libertate, victorie, bucurie deplinǎ. 
 Conceptul acesta de libertate, pentru cei care au fost robii celui rǎu, este repetat de ȋnsuși 
Domnul Hristos ȋn Marcu 10:45-„Cǎci Fiul omului n-a venit sǎ I se slujeascǎ, ci El sǎ slujeascǎ și sǎ-și 
dea viața rǎscumpǎrare pentru mulți! ” Apoi aceeași idee este preluatǎ de Pavel in scrierile sale cǎtre 
galateni: „Hristos ne-a mȃntuit de blestemul legii. ”  iar efesenilor le scrie: „În Hristos avem mȃntuire 
prin sȃngele Sǎu.”  
 La rȃndul sǎu Petru accentueazǎ ȋn scrierile sale ideea cǎ am fost mȃntuiți nu cu aur sau argint ci 
cu sȃngele prețios al lui Hristos, sȃnge asemǎnat cu cel al unui miel neprihanit si fǎrǎ  cusur.  
 Pe timpul acestor doi apostoli, ȋn Imperiul Roman existau peste 6 milioane de sclavi, de aici 
intelegem cǎ le era destul de ușor sa ințeleagǎ conceptul mȃntuirii. 
 Un sclav aparținea stǎpȃnului sǎu ȋntreaga viațǎ. Acesta nu avea dreptul sǎ viseze sau sǎ-și facǎ 
planuri pentru viitor. Nu avea dreptul sǎ plece sau sǎ vinǎ si nici mǎcar nu avea dreptul sǎ iubeascǎ 
pentru cǎ pȃnǎ și copiii ȋi erau luați spre a fi puși ȋn vȃnzare. Sclavul se nǎștea, trǎia și murea ȋn felul 
acesta. 
Singura speranțǎ pentru un sclav era sǎ ȋntȃlneascǎ o persoanǎ mǎrinimoasǎ care sǎ-l cumpere si apoi sǎ-
i redea libertatea. Astfel de persoane existau dar erau foarte rar ȋntalnite, iar procesului acestuia de 
punere ȋn libertate purta numele de „mȃntuire”. Biblia folosește același cuvȃnt pentru a definii un aspect 
pe care Isus l-a fǎcut pentru noi pe cruce. 



 Prietene, noi eram vȃnduți pǎcatului, aparțineam diavolului pentru cǎ voluntar ne-am dǎruit lui. 
Am fi rǎmas așa pentru totdeauna dacǎ nu apǎrea persoana minunatǎ a Domnului Hristos care a plǎtit 
prețul eliberarii noastre. Care este prețul? Însǎși viața Sa. Noi am fost cei care au pǎcǎtuit deaceea 
trebuia sǎ murim, ȋnsa El a murit ȋn locul nostru ca sǎ putem fi salvați. Nu mai aparținem dușmanului, 
deci acesta nu mai are dreptul de a exercita nici un fel de putere asupra celor mȃntuiți. 
 Mȃntuirea mai ȋnseamnǎ libertate fatǎ de condamnarea legii. Legea condamnǎ pǎcǎtosul, ȋl 
condamnǎ la moarte. Dar fiindcǎ cǎ Isus a murit pentru noi, datoria noastrǎ fatǎ de lege deasemeni este 
plǎtitǎ. 
 Nu ȋn ultimul rȃnd, mȃntuirea mai implicǎ si ideea cǎ ceea ce Isus face pentru noi, nu este doar 
sǎ ne salveze ci sǎ ne și readucǎ la starea originalǎ de biruințǎ și ascultare. 
 Partea a doua a studiului trateazǎ despre puterea care dominǎ pe cel ce nu se dǎruiește lui Isus. 
Romani 6:16-18.„16.Nu știți cǎ, dacǎ vǎ dați robi cuiva, ca sǎ-l ascultațti, sunteți robii aceluia de care 
ascultați, fie cǎ este vorba de pǎcat, care duce la moarte, fie cǎ este vorba de dreptate care duce la 
neprihǎnire? 17.Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru cǎ, dupǎ ce ați fost robi ai pǎcatului, ați 
ascultat acum din inimǎ de dreptarul ȋnvǎțǎturii pe care ați primit-o. 18.Şi, prin chiar faptul cǎ ați fost 
izbaviți de sub pǎcat, v-ați fǎcut robi ai neprihǎnirii.” 
 Textul acesta ne prezintǎ doi stǎpȃni: pǎcatul și dreptatea. Putem fi sclavii domnului pǎcat sau a 
doamnei dreptǎți. Dar, cine se aflǎ ȋn spatele dreptǎții? Domnul Hristos, pentru cǎ Numele Sǎu este 
dreptate. Astfel dar, ne este destul de ușor sa ne dǎm seama cine se ascunde ȋn spatele pǎcatului. 
 În continuare vom incerca sǎ rǎspundem la urmatoarea ȋntrebare: „Ce se ȋntamplǎ la botez?” 
Pavel ne rǎspunde foarte clar la aceastǎ ȋntrebare prin textul din Romani 6:1-4. „1.Ce vom zice, dar? Sǎ 
pǎcǎtuim mereu, ca sǎ se ȋnmulțeascǎ harul? 2.Nicidecum! Noi, care am murit fatǎ de pǎcat, cum sǎ 
mai trǎim ȋn pǎcat?3.Nu șiți cǎ toți cȃțti am fost botezaț ȋn Isus Hristos, am fost botezați ȋn moartea 
Lui? 4.Noi deci, prin botezul ȋn moartea Lui, am fost ȋngropați ȋmpreunǎ cu El, pentru ca, dupǎ cum 
Hristos a ȋnviat din morți, prin slava Tatǎlui, tot așa și noi sǎ trǎim o viața nouǎ.” 
 Cu alte cuvinte, prietene, este imposibil sǎ afirmam cǎ ne-am nascut ȋn Hristos dacǎ continuǎm 
legati de vechile noastre forme de sclavie sau dacǎ continuǎm sǎ ascultǎm de vechiul stǎpȃn. 
 Pentru a ȋntelege mai bine am sǎ vǎ povestesc o ȋntȃmplare. Într-o țarǎ anume, o persoanǎ care a 
lucrat ca vrǎjitoare s-a convertit. Însǎ dupǎ convertire aceasta continua sǎ aibǎ manifestǎri  ale celui rǎu 
ȋn viața sa. Din cȃnd ȋn cȃnd cǎdea la pǎmȃnt și le spunea celor din jurul ei cǎ are revelații din partea lui 
Dumnezeu, vorbind cu o voce rǎgușitǎ. Biserica avea idei ȋmpǎrțite cu privire la manifestǎrile ei. Unii 
credeau cǎ era adevǎrat ceea ce spunea, afirmȃnd ca Dumnezeu dorește sǎ comunice cu biserica, iar alții 
credeau cǎ era de fapt dușmanul care ȋncǎ domina persoana aceea. Dupǎ un timp s-a descoperit cǎ acea 
persoana niciodatǎ nu renunțase la viciul țigǎrilor. Acesta este un exemplu de persoanǎ care poate crede 
cǎ s-a nǎscut din nou, cȃnd ȋn realitate continuǎ sǎ fie un rob al Satanei.  
 Botezul este ruptura totalǎ cu trecutul.Trecutul s-a dus, acum ne naștem pentru o viațǎ nouǎ. 
 Biblia este clarǎ atunci cȃnd ne spune cǎ trǎim ȋntr-o lume unde existǎ douǎ forțe antagonice: 
Hristos și dușmanul. 1Ioan 3:8 „8.Cine pǎcǎtuiește este de la diavolul, cǎci diavolul pǎcǎtuiește de la 
ȋnceput. Fiul lui Dumnezeu S-a arǎtat ca sǎ nimiceascǎ lucrǎrile diavolului.” 
 Am mai putea comenta in vreun fel acest text? Bineȋnțeles cǎ nu!   
 Pavel ne aratǎ natura acestei lupte. Efeseni 6:12 „12.Cǎci noi n-avem de luptat ȋmpotriva cǎrnii 
și sȃngelui, ci ȋmpotriva stǎpȃnitorilor ȋntunericului acestui veac, ȋmpotriva duhurilor rǎutații care sunt 
ȋn locurile cerești. ”   
 Problema apare datoritǎ faptului cǎ ȋn zilele noastre existǎ multe persoane care cred cǎ Satana 
este fructul ignoranței si al naivitǎții.  
 Acum cȃteva luni s-a dezbǎtut tema existenței diavolului, pe postul de televiziune american, 
ABC. Unul dintre cei prezenți la aceasta dezbatere a fost filozoful si autorul de cǎrți de medicinǎ 
alternatvǎ Deepac Chopra, care a afirmat, printre altele, urmatoarele: „Cred cǎ diavolul este o scuzǎ 



pentru a nu se asuma responsabilitatea ȋn fața vieții. Dacǎ fac ceva rǎu, este pentru cǎ Satana m-a 
ispitit. Prostii! Nu exista diavol! Dacǎ faci ceva rǎu, este pentru ca tu ai ales asta. Personal, Satana, nu 
mi-a facut nimic! Şi pȃnǎ astǎzi nu cunosc pe nimeni care sa fi fost victima intențiilor sale rǎutacioase. 
” 
 Declarația acestui om este exact ceea ce multǎ lume din zilele noastre, crede. Însǎ Biblia este 
contundentǎ ȋn a ne arǎta cǎ trǎim ȋntr-o lume a conflictului dintre forțele lui Hristos si ale dușmanului. 
Este un rǎzboi spiritual, armele nu sunt rachete, nici bombe ci idei, sentimente. Iar teritoriul pentru care 
se luptǎ este inima și mintea ființei umane. 
 Ciar dacǎ crezi sau nu, dacǎ-ți dai seama sau nu, ești participant ȋn acest conflict. Nu este un 
conflict filozofic ȋntre bine si rǎu, este un rǎzboi strǎvechi intre forțele rǎului și Dumnezeul Atotputernic. 
Nu este o luptǎ ȋntre douǎ puteri pe mǎsurǎ. Nu existǎ compatație ȋntre puterea Dumnezeului 
Atotputernic și puterea slǎbitǎ a dușmanului, care este destinatǎ sǎ piardǎ. Într-un alt sens, nu este o 
luptǎ dreaptǎ, pentru cǎ bǎtǎlia avanseazǎ ȋn funcție de planul lui Dumnezeu, iar ȋn final Dumnezu va 
ȋnvinge.  
 Adevǎrul este cǎ existǎ o lume ascunsǎ, forțe spirituale pe care nu le putem vedea dar care 
afecteazǎ lumea noastra și pomoveazǎ o luptǎ constantǎ ȋn societatea umanǎ.  Pe de o parte Satana si 
forțele demonice ȋncercȃnd sǎ distrugǎ ființa umanǎ. El a fost la origine un ȋnger, șeful creaturilor 
cerești, o creaturǎ minunatǎ, ȋnsǎ s-a simțit gelos și a vrut sǎ fie Dumnezeu, așa cǎ s-a rǎzvrǎtit ȋmpotriva 
Celui Preaȋnalt. La ȋnceput, demonii lui de acum, erau ȋngeri care l-au urmat. Satana și ȋngerii lui au 
puteri impresionante iar ținta lor este sǎ ȋncerce sa corupǎ fii lui Dumnezeu. 
 De cealaltǎ parte este Dumnezeu si sfinții lui ȋngeri. Aceștia sunt perfecți, fǎrǎ pǎcat, puternici și 
lucreazǎ ȋn beneficiul poporului lui Dumnezeu. 
 Ultima parte a studiului ne vorbește despre despre victoria lui Isus asupra Satanei. Evrei 2:14 
„14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt pǎrtași sȃngelui și cǎrnii, tot așa și El ȋnsuși a fost deopotivǎ 
pǎrtaș la ele, pentru cǎ, prin moarte sǎ nimiceascǎ pe cel ce are puterea morții, adicǎ pe diavolul.” 
 Rolul ȋntrupǎrii Domnului Hristos a fost exact acesta, sǎ distrugǎ prin intermediul morții pe cel 
ce deținea imperiul morții. Despre acest lucru ne vorbește și Pavel ȋn Coloseni 2:15 „15. A dezbrǎcat 
domniile și stǎpȃnirile și le-a fǎcut de ocarǎ ȋnaintea lumii, dupǎ ce a ieșit biruitor asupra lor prin 
cruce.”  Expresia „a dezbrǎcat”  ȋn greacǎ este: „apekduomai” care are sensul propriu  de a dezbrǎca o 
persoanǎ și a o lǎsa goalǎ ȋn fața lumii. Exact același lucru l-a fǎcut și Isus cu diavolul la cruce, acolo 
Isus a pus la pǎmȃnt toate argumentele pe care diavolul le-a inventat pentru a-L acuza de radicalitate, 
nedreptate si lipsǎ de milǎ. 
 Ce mai putea spune universul ȋntreg ȋn fața a ceea ce s-a ȋntȃmplat la cruce? Cum putea un 
Dumnezeu nedrept și fǎrǎ milǎ sǎ lase pe propriul Sǎu Fiu sǎ moarǎ de o manierǎ atȃt de groaznicǎ, 
pentru a salva neamul pǎcǎtos. Diavolul a fost dezmascat, hainele lui ȋnșelǎtoare i-au fost smulse și s-a 
vǎzut gol ȋn fața ȋntregului univers. 
 O istorie imaginarǎ vorbește despre o ȋntȃmplare din timpul rǎzboiului. Un soldat era atȃt de 
dornic sǎ ȋnvingǎ ȋcȃt, ȋn pofida faptului cǎ ȋi tǎiaserǎ capul continua sǎ lupte, pȃnǎ cȃnd cineva i- spus: 
„Tu nu mai ai cap!” iar el i-a rǎapuns: „Ah, ai dreptate!” și a cǎzut mort. 
 Dragǎ prietene, pe crucea Calvarului, Isus a tǎiat capul diavolului. Astǎzi tu și eu luptǎm 
ȋmpotriva unui dușman fǎrǎ cap, este doar o chestiune de timp pȃnǎ cȃnd diavolul va cǎdea la pǎmȃntul 
istoriei. El nu mai are nici un drept sǎ te ȋnvingǎ sau mai bine zis, tu nu mai ai dreptul sǎ fii ȋnvins pentru 
cǎ rǎzboilul acesta este deja cȃștigat.  
 Deaceea prietene, viața ta de creștin ȋnseamna crestere pentru cǎ ȋn fiecare zi lanțurile viciilor 
trebuiesc sfǎrȃmate, legaturile noastre cu trecutul trbuiesc ȋncetate si curǎțite pentru cǎ ȋn Hristos toate s-
au fǎcut noi. Este imposibil sǎ spui cǎ ești ȋn Hristos și ȋncǎ sǎ fii sclav gȃndurilor și sentimentelor 
impure din trecut. Hristos ȋnseamna libertate și aceastǎ libertate este a ta! Trebuie doar sǎ o accepți! 
Dumnezeu sǎ te binecuvȃnteze! 


