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Voi eraţi (t.trecut), toţi am experimentat moartea din pricina greşelilor şi a 
păcatelor noastre, dar şi a naturii primite prin Adam. 
Cuvântul „moarte” este spus de Dumnezeu încă de la Creaţie. În ziua când nu veţi 
asculta de Mine, spune Domnul, veţi muri negreşit. Dar de fapt când privim mai 
atent, moartea de acolo este de 2 feluri, una spirituală, şi arată cum omul îşi pierde 
relaţia cu Dumnezeu, devenind prin păcat duşmanul Lui Dumnezeu, şi este alungat 
de la Faţa Lui Dumnezeu, şi moartea fizică (trupul îşi încetează funcţiile şi se 
întoarce în ţărână).  Eram morţi dar trăiam ! 
 
În viaţa aceasta trebuie să urmezi pe cineva. Omul nu poate exista singur. Bătălia 
pentru el este mare. Satan te vrea şi are un aliat în om – firea veche, sau 
Dumnezeu, Stăpânul care te-a creat dar împotriva căruia ne-am răzvrătit. 
Însă oamenii afirmă adesea că ei nu sunt cu nimeni, ci ei îşi sunt singuri stăpâni, 
dar nu este adevărat. Nu am venit pe lume că am vrut noi, chiar dacă este un curent 
puternic cum că nu Dumnezeu ne-ar fi creat, ci am apărut la întâmplare, şi nici nu 
plecăm când vrem noi de pe Pământ. 
 
Cei morţi urmează pe cineva: lumea, domnul puterii văzduhului, un duh care 
lucrează acum, fii neascultării, fiind robiţi. Uneori oamenilor morţi nu le place că 
fac fapte de ruşine, dar nu pot să scape din gheara vrăjmaşului uşor. 
Observaţi: trăiam-morţi care trăiesc în poftele naturii vechi decăzute, făceam voia 
altora, pentru că un rob nu face ce vrea el, ci ceea ce este obligat să facă, gândurile 
noastre au fost stricate, devenind copii ai mâniei lui Dumnezeu. 
 
Moartea este cea mai mare problemă a omului. Isus a venit ca omul să aibe viaţa şi 
să o aibe din belşug. 
 
v.4. Dar Dumnezeu intervine – El iubeşte omul căzut în păcat, pentru că este 
copilul lui, El l-a creat, şi îl vrea înapoi. Dumnezeu poate aduce la viaţă. Multora le 
merge numele că trăiesc, dar sunt morţi. Cum eşti astăzi, viu sau mort?! 
 
Harul=darul nemeritat oferit prin Hristos. Primeşti darul Lui? 
Dumnezeu ne-a înviat pe unii împreună cu Hristos, şi ne-a aşezat în locurile cereşti 
împreună cu Hristos. 
v.8. Prin har. Înţelegem noi harul? 
v.9. Harul nu este ceea ce facem noi,ci ceea ce a făcut Isus la Calvar. Nu prin fapte 
ca să nu se laude nimeni. 



v.10. Omul mort este înviat în Hristos şi se continuă lucrarea de transformare 
practică în fiecare zi. Lui Dumnezeu Îi face plăcere să ne sculpteze în fiecare zi, şi 
după ce a lucrat la noi, El vrea să lucreze prin noi către alţii. 
 
Există 3 verbe principale aici: v.5”ne-a adus la viaţă”,v.6”înviaţi şi aşezaţi cu 
Hristos”. 
Necredinciosul nu este bolnav, ci el este mort.El, mortul, nu are nevoie de 
resuscitare, ci el are nevoie de viaţă. 


