
Lecţia 3 

VIAŢA SUB CONTROLUL LUI ISUS HRISTOS 
 
Obiectiv: De a arăta că secretul vieţii creştine stă în trăirea lui Isus Hristos in noi, şi nu în efortul nostru 

personal. 

Memorează:   Filipeni 4:13 

Citeşte:    1Corinteni 2:11 - 3:5;  Galateni 5:16-24 
 

 Există multe păreri greşite cu privire la trăirea vieţii creştine. Unii au impresia că odată ce L-au primit 
prin credinţă pe Isus Hristos în viaţa lor, ei singuri au sarcina de a încerca din răsputeri să trăiască o viaţă 
plăcută lui Dumnezeu. Alţii cred că Hristos a venit în vieţile lor ca să-i ajuta să trăiască şi să lucreze pentru 
slava lui Dumnezeu. Poate că aceste două păreri cu privire la trăirea creştină par bune la suprafaţă, dar există 
o deficienţă fundamentală în fiecare din ele, deficienţă care subminează temelia unei trăiri creştine dinamice. 
  

În lumina versetelor din Romani 7:18, Galateni 2:20 şi Romani 1:17, care ar trebui să fie înţelegerea noastră 

cu privire la viaţa creştină? Cum se deosebeşte aceasta de părerile amintite mai sus? ______________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 S-a spus că „viaţa de creştin nu este grea,ci imposibilă”. Numai o singură persoană a trăit o viaţă 
creştină, şi anume Isus Hristos. El doreşte să continue şi astăzi să-Şi trăiască viaţa prin credincioşii în a căror 
viaţă locuieşte.  

Deosebirea esenţială dintre creştinismul de azi şi cel despre care citim în epistole, este că, pentru noi, 
el este mai mult un ceremonial; iar pentru ei era o experienţă reală. Noi suntem în stare să reducem religia 
creştină la un cod de reguli pentru viaţă şi inimă. Dar, pentru oamenii acea de atunci, creştinismul însemna o 
nouă calitate a vieţii. Ei nu se sfiiau să spună: „Hristos trăieşte în mine.” 
 Înainte de moartea Sa, Hristos le-a spus ucenicilor că este spre binele lor ca să-i părăsească, pentru ca 
Duhul lui Dumnezeu să poată veni şi să locuiască în fiecare din ei (Ioan 14:16-20; 16:7): Cu alte cuvinte, 
Hristos îi părăsea din punct de vedere fizic, pentru ca spiritual să poată fi permanent în fiecare din ei. Astăzi, 
când cineva îşi pune încrederea în Hristos, Hristos vine prin Duhul Sfânt ca să locuiască în el (Romani 8:9)- 
Scopul pentru care El vine ca să locuiască în noi, este ca să-Şi trăiască viaţa Sa prin noi. Mulţi credincioşi 
încearcă să trăiască prin puterea lor limitată, când au la îndemână resurse nelimitate. 
 Poate te vei întreba: „Cum pot avea şi eu viaţa de biruinţă a lui Hristos?” În lecţia aceasta vom 
examina trei tipuri de oameni care există în lume: necreştinul (omul natural), creştinul duhovnicesc (spiritual), 
şi creştinul firesc (lumesc). 
 
A. Omul natural (necreştinul) 
 

Inima de mai jos reprezintă viaţa omului care nu L-a primit pe Hristos ca Domn şi Mântuitor. Hristos 
stă afară, la uşa inimii şi a vieţii lui, încercând să  intre (Apocalipsa 3:20). 
 

VIAŢA SU CONTROLUL EULUI 
E = EUL sau iubirea de sine pe tronul vieţii 
 = Hristos în afara vieţii 
= interesele subordonate eului, producând discordie şi frustrare. 
 

1. Cu ce cuvinte este descris omul care nu primeşte lucrurile lui 

Dumnezeu (1Corinteni 2:14)  ____________________________   

____________________________________________________ 





____________________________________________________ 

2.  Cu ce cuvinte este descris eul în versetele ce urmează? 

Romani 6:6 _________________________________________________ 

Galateni 5:16-17 _____________________________________________ 

3. Enumără trei caracteristici ale omului fără Hristos, aşa cum e descris în Efeseni 2:1-3 

 _____________________________________________________________________ 

4. Care este starea inimii omului natural? (Ieremia 17:9) _____________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

5. Enumără cele treisprezece păcate despre care Isus a spus că vin din inima omului (Marcu 7:20-23): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Care este relaţia dintre Dumnezeu şi cel necredincios? (Ioan 3:36) _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Cum poate cineva să devină creştin? (Ioan 1:12; Apocalipsa 3:20; 1Ioan 5:11-12) ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

B. Creştinul duhovnicesc (spiritual) 
 

Această inimă reprezintă viaţa omului care L-a primit pe Isus Hristos şi care trăieşte sub controlul şi 
prin puterea Duhului Sfânt. Hristos ocupă poziţia care I se cuvine pe tronul vieţii. Eul a fost detronat. 
 
 

Dragoste  Hristo-centric 
Bucurie  Împuternicit de Duhul Sfânt 
Pace   Îndrumă pe alţii la Hristos 
Răbdare  Viaţă roditoare de rugăciune 
Bunătate  Înţelege Cuvântul lui Dumnezeu 
Credincioşie  Se încrede în Dumnezeu 
Facere de bine  Ascultă de Dumnezeu 

 
 

1. Enumără caracteristicile unei vieţi pline de Duhul lui Hristos (Galateni 5:22-23) _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. În ce sens se poate spune că viaţa aceasta este o viaţă nouă? (Galateni 2:20) _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. De unde primeşte credinciosul puterea ca să trăiască viaţa aceasta, pe care altfel i-ar fi imposibil s-o 

trăiască? (Filipeni 4:13)9 _______________________________________________________ 





4. Cum poate creştinul spiritual să înţeleagă lucrurile lui Dumnezeu? (1Corinteni 2:14-16) Cine îl ajută 

în privinţa aceasta? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

C. Creştinul firesc (lumesc) 

În 1Corinteni 3:1-3, apostolul Pavel le spune credincioşilor din Corint că sunt nişte oameni „fireşti” 
(ego-centraţi), în loc să fie „spirituali” (Hristo-centraţi). Inima de mai jos reprezintă viaţa în care eul se 
afirmă pe sine. El s-a reinstalat pe tronul vieţii, detronându-L pe Hristos, fapt care a dus la pierderea 
părtăşiei; cu toate acestea, omul continuă să fie un copil al lui Dumnezeu. 
 

Atitudine legalistă  Necunoaşterea moştenirii sale spirituale 
Gânduri murdare  Necredinţă 
Invidie   Neascultare 
Îngrijorare  Lipsă de iubire pentru Dumnezeu şi  
Descurajare             semeni 
Spirit critic  Rugăciune superficială 
Frustrare  Lipsă de interes faţă de Biblie 
Lipsă de ţel 
 

1. Fă o descriere a omului firesc, aşa cum este prezentat în 1Corinteni 3:1-3 _______________________ 

__________________________________________________________________________________  

2. Enumără cinci sau şase lucruri care rezultă din ascultarea de firea noastră (Galateni 5:19-21) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Rezumă în cuvinte proprii care este relaţia dintre trăirea firească şi trăirea după voia lui Dumnezeu, aşa 

cum reiese din Romani 8:7 ____________________________________________________________  

 

D. Soluţia pentru starea firească 

Pentru a ieşi din starea de creştini fireşti, trebuie să facem următoarele lucruri: 

1. Trebuie să ne mărturisim păcatele. Trebuie să admitem înaintea Domnului că ne-am fost proprii 

stăpâni. Ce a promis Dumnezeu să facă dacă îţi mărturiseşti păcatele? (1Ioan 1.9) _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Citeşte Proverbe 28:13. Care este rezultatul refuzului de a-ţi recunoaşte păcatul? _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Trebuie să-I încredinţăm din nou tronul vieţii noastre lui Hristos. Descrie în cuvintele tale proprii actul 

predării faţă de Dumnezeu, aşa cum îl prezintă Pavel în Romani 12.1-2 _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Trebuie să credem că Isus Hristos a preluat din nou controlul asupra vieţii noastre. Cum poţi fi sigur că 

dacă Îi ceri Domnului Isus Hristos să-şi ocupe locul care I se cuvine pe tronul vieţii tale, El îl va 

ocupa? (1Ioan 5:14-15) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 





Noi L-am primit pe Isus Hristos ca Mântuitor prin credinţă. Cum Îi putem îngădui acum ca să ne 

conducă viaţa clipă de clipă? (Coloseni 2:6) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Enumără trei motive pentru care credinţa este atât de importantă (Evrei 11:6; Romani 14:23; Romani 

1:17):  ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

APLICAŢIE PERSONALĂ 

 

 Secretul vieţii din belşug este să-I îngădui lui Isus Hristos să-ţi conducă viaţa clipă de clipă. Când 

devii conştient că ai păcătuit, trebuie să-ţi mărturiseşti păcatul numaidecât, să-I mulţumeşti Domnului că te-a 

iertat şi să continui să umbli în părtăşie cu El. 

 

1. Enumără domeniile din viaţa ta pe care simţi că trebuie să le aduci sub controlul lui Isus Hristos: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Fă o listă cu toate păcatele tale şi revendică promisiunea din 1Ioan 1:9. 


