
Șapte pași  
spre o viață nouă 

Așa cum în fizică 
există legi 
fundamentale  
care ne 
influențează,  
(de exemplu  
legea  
gravitației),  

tot așa  
există și legi 
fundamentale 
spirituale. 

Aici vom explica aceste legi 
spirituale sau pași spre o viață 

nouă. 
  



Primul pas 

 Dumnezeu te iubește cu adevărat și are un plan 
minunat pentru viața ta! 

 Dragostea Lui pentru 
tine: 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 

crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa 
veșnică. 

Ioan 3,16 



    Planul Lui pentru viața ta: 

Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o 
aibă din belşug. 
Ioan 10,10b 

Dacă Dumnezeu ne 
iubește cu adevărat și 
ne-a promis încă de 
acum viață din belșug,  
de ce atunci cei 
mai mulți 
oameni nu află 
această viață? 

 



Al doilea pas 
Omul este despărțit 

de Dumnezeu, pentru 
că este păcătos.  

Alegerea este a noastră. 

Dumnezeu nu ne-a creat 
să fim niște roboți, care Îl 
iubesc și Îl ascultă în 
mod automat. El ne-a dat 
o voință liberă și libera 
alegere. 

Omul a ales nu 
să-L asculte pe 
Dumnezeu, ci 
să meargă pe 
propriile 
cărări. 

Și astăzi, 
oamenii  

fac aceeași 
alegere. 

Prin urmare, 
omul este 

despărțit de 
Dumnezeu.  



Ce este 
păcatul? 

 

Toți 
oamenii  

au 
păcătuit.  

Căci toţi au 
păcătuit,  
şi sunt lipsiţi 
de slava lui 
Dumnezeu. 
Romani 3,23 

Păcatul duce la moarte à  

Despărțirea de  
Dumnezeu 

Fiindcă plata păcatului 
este moartea... 

Romani 6,23 

Dumnezeu 
este sfânt;  
omul este 

păcătos și se 
silește să 

treacă peste 
acestă 

despărțire 
prin propriile 

lupte: printr-o 
viață bună, 

prin 
moralitate, 
filozofie, ... 



Al treilea 
pas 

ISUS Hristos este singurul răspuns 
pentru această problemă a despărțirii.  

 ISUS         a murit în locul nostru.  

Dar Dumnezeu 
Îşi arată 
dragostea  
faţă de noi  
prin faptul că,  
pe când eram  
noi încă 
păcătoşi,  
Hristos a murit 
pentru noi. 
Romani 5,8 

ISUS a înviat dintre  
cei morți.  

... că Hristos a murit pentru păcatele noastre, ... că a fost îngropat şi a înviat 

a treia zi, ... şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a 
arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, ...”  1 Corinteni15,3-6 



ISUS este mijlocitorul nostru 

Omul ISUS Hristos. 

1 Timotei 2,5 

Căci este un singur 

Dumnezeu 

 și un singur   Mijlocitor 

între  

Dumnezeu 

și oameni:  



Al patrulea pas 
Fiecare trebuie să se 
pocăiască de păcatele lui 
în mod individual.  
Isus le-a răspuns:  
... ci, dacă nu vă pocăiţi, 
toţi veţi pieri la fel. Luca 13,2-5  

Pocăința înseamnă 
întoarcerea de pe 
drumul nostru păcătos. 
Pocăința este oprirea 
stilului de viață controlat 
de noi înșine.  
 

”eul” nostru vechi trebuie  să moară. 

Prin rugăciune putem să ne pocăim de păcatele noastre.  

În interior:  
schimbarea mintii 

În exterior:  
schimbarea directiei 



Poți să te pocăiești acum  
Rugăciunea 
înseamnă a 
vorbi cu 
Dumnezeu.  

Poți vorbi cu El 
ca și cu un 
prieten bun.   

Atunci când te 
rogi, atitudinea 
inimii tale este 
mai importantă 

pentru Dumnezeu 
decât cuvintele  
care le rostești. 

1. Recunoaște-ți greșelile și nevoia ta de ISUS Hristos.  

. 2. Mărturisește-I lui Hristos toate păcatele tale cu 
sinceritate. 
3. Hotărăște-te să nu le mai faci cu ajutorul Lui. 
4. Încredințează-ți viața ta lui Isus Hristos acum și  
roagă-L să fie Domnul vieții tale. 



Al cincilea pas 
Isus Hristos a murit și a fost îngropat. 

După pocăință noi am murit față de păcat.  

Acum trebuie să fim îngropați și noi prin botezul în 
apă.  

Botezat în ISUS Hristos 
     Dacă ne-am pocăit, trebuie să fim și botezați în ISUS Hristos. 
 

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? 
Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, 
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă 
nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, 
vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru 
cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat 
de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Romani 6,3-6 



Cum putem fi botezați în ISUS Hristos? 

Prin scufundare, în Numele lui Isus Hristos 

 

Pocăiţi-vă, şi 
fiecare din voi să 
fie botezat în 
Numele lui Isus 
Hristos, spre 
iertarea păcatelor 
voastre; apoi veţi 
primi darul 
Sfântului Duh. 
Faptele Apostolilor 2,38 

Căci (Duhul 
Sfânt) nu Se 

coborâse încă 
peste niciunul 

din ei, ci 
fuseseră numai 

botezaţi în 
Numele 

Domnului Isus. 
Faptele Apostolilor 8,16 

Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în 
Numele Domnului Isus.  Faptele Apostolilor 19,5 

scufundare= grec. „baptizo, baptizein“ = a boteza, a scufunda, a acoperi 
într-u totul cu apă 



Al șaselea pas 

ISUS a înviat din mormânt. Și noi putem primi viața veșnică prin 
botezul cu Duhul Lui cel sfânt. 

De ce avem nevoie de Duhul sfânt? 

 

Natura omenească 
este păcătoasă. 
Avem nevoie de 
puterea Lui 
schimbătoare  
în noi. 

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură 
nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile 

s-au făcut noi. 2 Corinteni 5,17 



ISUS știa că omului îi va fi imposibil să ducă o viață 
creștină prin propriile puteri. De aceea avem nevoie 
de umplerea cu puterea Lui, adică Duhul sfânt. 

 
Cum putem primi Duhul sfânt? 
1. Roagă-L pe Tatăl tău ceresc în rugăciune să-ți 
dea Duhul sfânt. (Luca11,9-13)  

2. Recurge prin credință la promisiunea Lui  
de a da Duhul Lui. (Fapte Apostolilor 1,8) 

3. Deschide-te față de Duhul Lui și laudă-L pe 
Dumnezeu pentru ceea ce face acum în viața ta! 

De aceea şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se 
va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i 
se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pîne, să-i 
dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Sau, 
dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, cari sînteţi răi, ştiţi să daţi 
daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da 
Duhul Sfînt celor ce I-l cer!”     Luca 11,9-13 

Ci voi veţi primi o 
putere, cînd Se va 
coborî Duhul Sfînt 
peste voi, şi-Mi veţi 
fi martori în 
Ierusalim, în toată 
Iudea, în Samaria, şi 
pînă la marginile 
pămîntului. 



Primul semn al 
umplerii cu Duhul 
sfânt în biserica 
primară a fost 
vorbirea în alte 
limbi. Aceasta a 

rămas așa și 
astăzi. 

Şi toţi s-au umplut 
de Duh Sfînt, şi au 
început să 
vorbească în alte 
limbi, după cum le 
da Duhul să 
vorbească. 
Faptele Apostolilor 2,4 

Cum putem fi siguri că am primit 
Duhul sfânt? 

... Căci îi auzeau 
vorbind în limbi şi 

mărind pe 
Dumnezeu.”.  

Faptele Apostolilor 10,46 

Când şi-a pus 
Pavel mînile 
peste ei, Duhul 
Sfînt S-a pogorât 
peste ei, şi 
vorbeau în alte 
limbi, şi 
prooroceau.  
Faptele Apostolilor10,46 

Iată semnele care 
vor însoţi pe cei ce 

vor crede: … vor 
vorbi în limbi noi.  

Marcu 16,17 

Prin urmare, limbile 
sunt un semn nu 

pentru cei 
credincioşi, ci 

pentru cei 
necredincioşi. 

1 Corinteni 14,22 



Al șaptelea pas 

 nu numai că a înviat, ci s-a și înălțat la cer. 

1. Vorbește cu Dumnezeu zilnic prin rugăciune. (Ioan 15,7) 

2. Citește și studiază Biblia în fiecare zi. (Faptele Apostolilor 17,11) 

3. Vorbește altor oameni despre Isus Hristos. (Faptele Apostolilor 1,8) 

4. Laudă-L pe Dumnezeu, stai în părtășie cu alți creștini și 
slujește într-o biserică unde se predică vestea întregii 
Evanghelii.   

Aceasta este și speranța noastră. 
Trebuie să ducem o viață sfântă și plăcută lui Dumnezeu prin 

puterea Duhului sfânt. 
 

   ISUS 

Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. 

Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic.  Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi 
cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa. 

... şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului. 

... Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât 
vedeţi că ziua se apropie. (Evrei 10,25) 



ROADA DUHULUI Când un om continuă a umbla 
în Duhul, viața lui aduce din ce 
în ce mai multe roade ale 
Duhului.  

 Roada Duhului este: dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, 

facerea de bine, credincioşia, blândeţea, 
înfrânarea poftelor. Galateni 5,22 

preacurvia, curvia, necurăţia, 
desfrânarea, închinarea la idoli, 
vrăjitoria, vrăjbile, certurile, 
zavistiile, mâniile, neînţelegerile, 
dezbinările, certurile de partide, 
pizmele, uciderile, beţiile, 
îmbuibările, şi alte lucruri 
asemănătoare cu acestea.  
Galateni 5,19-21 

Faptele firii dimpotrivă sunt:  



LUPTA SPIRITUALĂ 

Prin puterea Lui putem rezista ispitelor 
și păcatului. 

Duhul sfânt ne pregătește  
pentru conflicte: 

 pentru conflicte cu lumea 1 Ioan 2,15-17 

Pentru conflicte cu propria fire Galateni 5,16-17 

 și cu Satan 1 Petru 5,7-9 și Efeseni 6,10-13 

1 Corinteni 10,12 

Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu 
împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea 
pământească pofteşte împotriva Duhului, 
şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt 

lucruri protivnice unele altora, aşa că nu 
puteţi face tot ce voiţi. 

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte 
cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot 
ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi 

lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi 
lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui 

Dumnezeu, rămâne în veac. Fiţi treji, şi vegheaţi! 
Pentru că potrivnicul 
vostru, diavolul, dă 
târcoale ca un leu care 
răcneşte, şi caută pe 
cine să înghită. 

Împotriviţi-vă lui tari în 
credinţă, ştiind că şi 
fraţii voştri în lume trec 
prin aceleaşi suferinţe 
ca voi. 

Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. 
Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi 
ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem 
de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva 
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care 
sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui 
Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să 
rămîneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.” 

Astfel dar, cine 
crede că stă în 
picioare, să ia 
seama să nu 

cadă. 



„ Iată Eu stau la uşă, şi bat. 
Dacă aude cineva glasul 
meu şi deschide uşa, voi 

intra la el, voi cina cu el, şi 
el cu Mine.“  

Apocalipsa 3,20 

Doar 
urmând pe 
Isus Hristos 
și Cuvântul 
Lui putem 
noi, oamenii, 
afla iertare și 
o viață 
împlinită.  

Nimic altceva 
nu poate 

reface 
despărțirea 
dintre omul 
păcătos și 

Dumnezeul 
sfânt. El bate 
la ușa inimii 

tale. 



Crede...    Urmează…   Experimentează... 

Creștinul trăiește prin 
credința (încrederea) în 

credibilitatea lui Dumnezeu 
și a Cuvântului Lui. 

  

Dacă Îl credem pe Dumnezeu, 
ascultăm de Cuvântul Lui și 
urmăm pașii spre viața nouă, 
dragostea Lui și o viață nouă 
vor deveni realitate. 

Promisiunile Bibliei sunt linia de 
orientare, nu sentimentul nostru. 



Ce trebuie să faci? 

1. Recunoaște-ți starea de necaz.   
(Sunt un păcătos.) 
2. Întoarce-te în mod conștient de la păcat și 
pocăiește-te. 

3. Lasă-te botezat prin scufundare în 
Numele lui ISUS Hristos. 

4. Roagă-L pe Isus Hristos în rugăciune să te 
umple cu Duhul sfânt. 

5. Laudă-L pe Dumnezeu pentru ceea ce face 
acum în viața ta. 



Pentru un 
nou născut 
este foarte 
important să 
bea mult 
lapte. Acest 
fapt este 
valabil și în 
domeniul 
spiritual:  

„şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi 
laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să 

creşteţi spre mântuire ...“  

De aceea 
trebuie să ne 

rugăm în 
fiecare zi, să 

citim Biblia și 
să ne alăturăm 

unei biserici 
care predică 

această veste 
a întregii 

Evanghelii. 

 1 Petru 2,2 


