
            Rom. 6, Ce înseamnă să trăieşti sub Har? Betel, 04.Sept.2016 
 
Dacă am fost socotiţi neprihăniţi prin credinţă, fără să ni se ceară să facem ceva 
pentru mântuirea noastră, la trecut, iată că acum ni se cere să trăim o viaţă nouă. 
Dar nici această viaţă nouă nu o putem trăi singuri, ci prin puterea Duhului Sfânt. 
 
’’Am murit’’cu Hristos când El a murit, acum 2000 de ani, şi activez acest adevăr 
acum când cred în Isus şi-L iau ca Domn şi Mântuitor, şi simbolic arăt acest adevăr 
prin botez. 
  Întrebarea este, am murit eu, sau doar am făcut anumite ajustări pe ici, pe 
colo, am fost doar modificat, şi trăiesc ca hibrid, om vechi +om nou? 
 
Lui Dumnezeu nu-i place produsul din Eden, omul hibrid, şi cu lumea şi cu 
Dumnezeu. El a creat fiinţe perfecte, dar omul a căzut în păcat. Omul hibrid este 
ideea lui Satan. 
Plantele hibride sunt foarte rezistente la anumiţi dăunători. Creştinul hibrid este 
foarte rezistent la păcat (insensibil). 
La Creaţie, omul era subordonat lui Dumnezeu, dar prin cădere omul devine 
subordonat firii pământeşti, o instanţă străină de Dumnezeu şi de om. 
Degeaba vine omul hibrid la biserică, pentru că atunci când se iveşte păcatul el este 
viu şi faţă de păcat, dar vrea să fie viu şi pentru Dumnezeu, iar cu lucrul acesta 
Dumnezeu nu a fost de acord şi l-a dat pe om afară din prezenţa Lui.  
 
Prin păcat omul nu a murit fizic, ci a murit acea parte care relaţiona cu Dumnezeu. 
Astfel omul ajunge să trăiască fără Dumnezeu, şi devine un animal biped: pofte, 
ambiţii păcătoase, plăceri murdare, minte, fură, înşeală, violează, e mândru, greu 
de lucrat cu el, condus de firea lui carnală. 
 Omul vechi=şarpele cel vechi ! Apoc.12:9 
 
Când omul îL primeşte pe Hristos, firea este răstignită şi ea, omul meu cel vechi a 
murit, iar omul nou începe să se vadă. Altfel nu se poate să biruim.  
Nu hrăni nici un pic firea, pentru că ei îi este suficient un pic de tot ca să facă 
ravagii, pe când duhul are nevoie de multă, multă grijă ca să crească. 
 
Mort faţă de păcat şi viu pentru neprihănire ! 
 
Cum a murit Hristos? Total, mort de tot. Tot aşa şi eu trebuie să fi murit total, ca să 
devin o fiinţă nouă, altfel nu se poate. Rom.6:10 



Ca rob puteai scăpa în 2 moduri, ori cineva plătea pentru tine o răscumpărare, ori  
mureai, şi scăpai. Iată cum să scap: a plătit Cineva pentru mine, dar mi se cere să 
mor împreună cu Hristos, pentru ca să înviez la o viaţă nouă. Romani 14:7,8.  
 
Nici lumii sănătoase, şi nici lui Dumnezeu, nu-i plac ipocriţii. Nu fi ipocrit, căci 
vei fi vărsat din gura lui Dumnezeu. 
 
’’Socotiţi-vă’’ – rupeţi legătura cu trecutul – omorâţi, o lepădare de sine continuă 
– o dedicare lui Dumnezeu continuă. 
1 Ioan 3:8’’Fiul Omului S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului’’, şi tu ce 
faci, le reînnozi? Gal.3:3;5:24 
v.12. Rom.5:17, Gen.4 ‚’’păcatul pândeşte la uşă, dar tu...stăpâneşte-l’’. Tu cum 
eşti firesc, sau duhovnicesc?! Cum să lupte omul firesc cu păcatul, pentru că lui, ei, 
îi place acel păcat??!! 
Spune nu păcatului, ai puterea să spui nu, dacă ai murit împreună cu Hristos, asta 

este adevărata libertate. 

 
John era de culoare, şi tocmai fusese elibarat prin decret de presedintele Lincoln. 
Aflat acum pe peronul gării, vede pe stăpânul vechi că se dă jos dintr-un tren cu 
multe bagaje în mâini. Acesta-i strigă:”John, treci şi cară bagajele”.  
Care credeţi că a fost primul imbold al lui John? Să se ducă, şi a fugit spre el 
imediat, dar o voce lăcuntrică i-a spus, stai, dar tu nu mai eşti sclavul lui. Deodată 
se opri şi răspunse cu voce tare:”carăţi-le singur, eu nu mai sunt sclavul tău, ci sunt 
un om liber”. 
 
Păcatul să nu mai domnească: el porunceşte, dar tu nu-l mai asculta. Dacă îi spui 
da, şi mai repeţi acel păcat, în loc să-l mărturiseşti şi să fugi de el, poţi ajunge din 
nou rob – hibrid.Evrei 12.1”păcatul înfăşoară aşa de lesne”. Ce slujbă să fac mai 
întâi? 
 
v.13. Cheia eliberării în Hristos= daţi-vă pe voi înşivă.  
O predare totală ! Romani 12:1,2 
Asta e prima ta slujbă, dă-i Lui viaţa ta în totalitate, şi după aceea El va pune un 
foc pe altarul inimii tale pentru o anumită slujbă. 
 
v.14 „păcatul nu va mai stăpâni” – o promisiune. Creştinul adevărat se cunoaşte 
după acest aspect, nu mai trăieşte ca rob al păcatului; nu doar vorbeşte împotriva 
păcatului, ci în viaţa lui domneşte Hristos. Efeseni 4:22-24. 
 



Asta înseamnă să trăieşti sub Har ! Harul înmulţeşte sfinţenia, nu îndeamnă la 
păcat, cum spuneam joi. 
A trăi sub har nu înseamnă să crezi în Isus doar, şi omul cel vechi să fie tot la 
conducere, iar eu robul lui, nu! 
Concluzii: 
1. Ai avut parte de o naştere din nou reală? 2 Cor.13.5 Cum ştiu asta?  
2 Cor.5:17”ştiu că sunt născut din nou dacă cele vechi s-au dus”. Vă întreb, s-au 
dus? Ce s-a dus şi ce a venit în locul lor? În creştin totul e nou. Dacă nu e tot nou, 
fuga la pocăinţă. Când sunt un om nou, citirea Bibliei e diferită, rugăciunea, 
vorbirea, gândirea, privirea, totul e nou. 
 
2. Suntem domni care luptăm împotriva păcatului. Col.3:5-10.  
Păi cu ce putere să le omor?! Păi nu ştii că eşti domn? Iosua şi poporul evreu au 
primit porunca de a nimici cele 7 popoare din Canaan, date spre nimicire. Dacă nu 
le nimiceşti tu pe ele, te vor nimici ele pe tine. E cu 2 tăişuri. 2 Cor.10:3”măcar că 
trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească”. 
 
3. Mort total faţă de păcat, şi predat total în Mâna Domnului. Lumea cu ale ei, eu 
cu ale Domnului, nu cu ale mele. „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile rele din lume..”.  
1 Ioan 2:15 
 
4. Stăpâneşti sau eşti stăpânit? Eşti fiu sau eşti rob? Aici nu trebuie să spui nimic, 
căci se vede din purtarea ta. Gal.6:8. 


