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0. Privire de ansamblu 

Voi erați morți (v.1-3) 

 

Dar Dumnezeu... (v.4) 

 

El ne-a înviat (v.5-10) 

 

Ce ne cominuica acest ”Dar Dumnezeu”? Interesul, intenția și intervenția lui Dumnezeu sunt 

ceea ce face diferența în viața noastră. Mântuirea și transformarea noastră se datorează numai 

lui Dumnezeu. 

 

1. Om prin fire, sau condiția umană (v.1-3) 

Cui i se adresează aceste versete? Tuturor oamenilor – este vorba despre condiția fiecărui om 

fără Dumnezeu. 

a. Noi eram morți (v.1-2a) – Ești sigur că trăiești? 

- O afirmație izbitoare. Câți dintre semenii noștri se consideră morți? Lumea pare 

cât se poate de vie în jurul nostru. Și totuși, înăuntru este moarte. 

- Ce ne face morți? Greșelile și păcatele. Greșeala este un ”pas greșit.” Păcatul 

este ”ratarea țintei.” Așadar cei doi termeni definesc atât evenimentele izolate 

cât și starea de fapt a falimentului spiritual. 

- Rezultatul este moartea (Rom.3:23, 6:23) 

b. Noi eram înrobiți (v.1-3) – Ești cu adevărat liber? 



- A doua afirmație izbitoare. Câți dintre semenii noștri se consideră robi? Lumea 

din jurul nostru este într-o foame de libertate, o luptă continuă pentru libertate, 

individualism, independență. Și totuși, fiecare suntem robi unui stăpân. 

- Trei lanțuri de înrobire a vieții fără Dumnezeu:  

1) lumea – conformați standardelor imorale, păcătoase ale lumii 

2) Satan – aflați sub autoritatea stăpânului lumii 

3) poftele – conduși de instinctele și impulsurile egocentrice din interior 

 

c. Noi eram condamnați (v.3b) – Ești sigur unde îți vei petrece veșnicia? 

- A treia afirmație izbitoare. Câți dintre semenii noștri se gândesc la consecințele 

vieților lor? Cred ca mai mulți decât credem. Totuși, cele trei mecanisme de 

înrobire despre care am vorbit îi fac să evite pe cât de mult pot subiectul. 

- Ilustrație: Damocles era un slujitor de la curtea lui Dionisos al II-lea al Siracuzei, un 

tiran al Siracuzei, Italia din secolul al IV-lea î.Hr. Încercând sa-și lingușească regele, 

Damocles a exclamat în fața acestuia ca Dionisos este extrem de norocos să aibă 

atâta putere și autoritate și să fie înconjurat de atâta măreție. Pentru a-i arăta că 

există și un revers al medaliei, Dionisos se oferă sa facă schimb cu Damocles pentru 

ca acesta să poată experimenta el însuși acest mare privilegiu de a fi rege. 

Damocles acceptă repede și cu lăcomie propunerea regelui. Damocles se așează pe 

tronul regelui înconjurat de un întreg lux, dar Dionisos aranjează ca o sabie imensă 

să fie agățată deasupra tronului al cărei mâner atârna doar de un fir de păr din coada 

unui cal. Damocles sfârșește rugându-l pe despot să fie scutit de această experiență 

deoarece nu își mai dorește să fie atât de norocos. 

- Ce înseamnă să fii un copil al mâniei? Ne explică Rom.5:12-14. Este vorba despre 

păcatul originar care este imputat, în Adam, tuturor oamenilor. David recunoștea 

aceasta în Psalmul 51:5 ”Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit 

mama mea.” 

 

2. Om prin har, sau compasiunea divină (v.4-10) 

a. Ce a făcut Dumnezeu 



- ”Este bogat în îndurare și dragoste” – la condiția noastră căzută, Dumnezeu a 

răspuns în primul rând cu caracterul Său. Dumnezeu nu va face niciodată nimic 

contrar caracterului Său, și care să nu survină din caracterul Său. 

- ”Ne-a adus la viață împreună cu Hristos” – Dacă păcatul lui Adam a fost imputat 

oamenilor, și victoria lui Hristos asupra păcatului poate fi acum imputată celor ce 

cred în El. Moartea lui Hristos a plătit pentru noi prețul păcatului nostru. Învierea 

lui Hristos a proclamat victoria Sa și a noastră în El asupra morții și a păcatului. 

Moartea și Învierea ne mută de sub autoritatea Stăpânului vechi (Satan), sub 

autoritatea Stăpânului Nou (Hristos). Ne mută de sub autoritatea Legământului 

Vechi bazat pe o Lege pe care n-o putem împlini, sub autoritatea Legământului 

Nou bazat pe harul lui Dumnezeu în Hristos. 

- ”Ne-a așezat în locurile cerești în Hristos” -  Se referă la Destinul Nou primit în 

Hristos, un destin pe care îl trăim deja de acum, nu doar în viitor. Ce înseamnă 

aceasta? Înseamnă că identitatea noastră este legată mai mult de cer, decât de 

pământ. Viața de pe pământ ar trebui să o trăim în lumina a cine suntem în 

Hristos în cer – copii de Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, bucurându-ne de 

autoritatea lui Dumnezeu peste orice confruntare cu cel rău sau necaz. 

b. De ce a făcut-o Dumnezeu 

- Din cauza caracterului Său – îndurare și dragoste 

- Din cauza renumelui Său – să se arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a 

harului Său 

- Din cauza planurilor Sale bune pentru noi – să umblăm în faptele bune pregătite 

de El pentru noi 


