
Joacă la victorie! 
Două lumi în conflict 

Duhul Sfânt și victoria asupra firii 

  
  
 Am redescoperit în mesajul trecut și în biserica în case, ajutorul pe care Duhul 
Sfânt ni-l dă în slăbiciune, în fragilitatea noastră ca ființe create care experimentează 
limitele, testele și încercările vieții, opoziția și incapacitatea de a ne încrede în 
Dumnezeu și a ne ruga. El este ajutorul, însoțitorul nostru pentru a ne da victorie 
asupra slăbiciunii și a transforma experiența noastră umană într-una încărcată de sens 
și semnificație.  
 În cele ce urmează, atât prin predica de astăzi, cât și prin interacțiunea 
individuală și din biserica în case, ne dorim să Îl descoperim pe Duhul Sfânt ca garant 
al victoriei asupra firii pământești. Încercăm să înțelegem termenii și natura 
conflictului dintre fire și Duh, să înțelegem cine și unde suntem noi, creștinii, și care 
sunt câteva modalitățile practice prin care putem trăi o viață victorioasă prin Duhul 
Sfânt. Vom face asta analizând câteva adevăruri despre Duhul Sfânt și despre noi, și 
apoi vom trece prin câteva aspecte practice legate de conflictul fire - Duh.  
  
1. Mai întâi, câteva lămuriri referitoare la firea pământească și la statutul nostru: 

1.1. Firea la care face referire Biblia, are două înțelesuri majore. Primul, la care se 
referea mesajul trecut, este cel de condiție umană, condiția de creatură 
limitată, imperfectă, dar perfectibilă. Al doilea înțeles este acela de natură 
depravată, stricată, în care se află oamenii în urma alegerii de a-și trăi viața 
fără Dumnezeu.. Este o caracteristică colectivă a omului care nu L-a 
descoperit pe Dumnezeu, nu s-a întors la Dumnezeu. Ca atare, termenul firea 
pământească reprezintă presupozițiile, sistemul de valori, stilul de viață, cu 
comportamentul aferent, reacțiile și deprinderile specifice unei comunități 
îndepărtate și rebele față de Dumnezeu. Biblia o numește și felul inutil de 
viețuire moștenit de la strămoșii noștri.  

1.2. Pe de altă parte, Pavel vede omenirea ca fiind împărțită în două tabere 
antagoniste, în două popoare/grupări: cei care trăiesc conform firii și cei care 
trăiesc conform Duhului. Din această perspectivă, firea nu mai este natura 
veche care ar mai exista în credincios ci mai degrabă sistemul, uneori numit 
lumea, sub care trăiam când nu eram ai lui Cristos. 

1.2.1.„Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus (care 
nu trăiesc potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul). Căci legea Duhului vieţii în Cristos 
Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. Fiindcă ceea ce era cu neputinţă pentru 
Lege, întrucât era făcută neputincioasă de fire, Dumnezeu a înfăptuit trimiţând, din 
pricina păcatului, pe propriul Său Fiu, în asemănarea firii păcătoase, şi condamnând 
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astfel păcatul în fire, pentru ca cerinţa dreaptă a Legii să fie împlinită în noi, care nu 
trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul. (Romani 8:1-4) 

1.2.2.'Tot astfel și voi, frații mei, ați murit față de Lege, prin trupul lui Cristos, ca să fiți ai 
Altuia, ai Celui Ce a fost înviat dintre cei morți, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. 
Căci, în timp ce eram în fire, patimile păcatelor, stârnite de Lege, erau la lucru în 
mădularele noastre, aducând roade pentru moarte. Dar acum am fost eliberați de Lege, 
murind față de ceea ce ne ținea captivi, astfel încât să slujim înnoiți de Duhul, și nu 
după vechea literă a Legii . ‘ Romani 7:4-6 

1.3. Suntem ai Duhului, nu mai aparținem firii și nu mai suntem datori 
acesteia. Trăim în lumea controlată de fire, dar ca oameni complet diferiți, 
care produc roade ale Duhului. 'Voi însă nu sunteți în fire, ci în Duhul, dacă 
într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi.‘ Romani 8:9.  

1.3.1.Și aceasta pentru că au trecut prin transformarea profețită din vechime: 
'Vă voi da o inimă nouă și voi pune înăuntrul vostru un duh nou. Voi lua inima de 
piatră din trupul vostru și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu înăuntrul 
vostru și vă voi face să urmați hotărârile Mele, să păziți judecățile Mele și să le 
împliniți. ‘ Ezechiel 36:26-27 

1.3.2.Această schimbare este descrisă de Pavel în următorii termeni:  
1.3.2.1.'Voi înșivă sunteți scrisoarea noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită 

de toți oamenii, fiind arătați că sunteți o scrisoare a lui Cristos prin slujirea noastră, 
scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel Viu, nu pe table de piatră, ci 
pe niște table care sunt inimi de carne. ‘ 2 Corinteni 3:2-3 

1.3.3.Dacă este cineva în Cristos, este o făptură, creație/creatură nouă. Cele 
vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Astfel, dacă cineva este în 
Cristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus. Iată, toate au devenit noi! 2 
Corinteni 5:17 NTR 

1.3.4.Aici sintagma a avea Duhul Sfânt contravine descrierii Scripturii, 
conform căreia noi suntem ai Duhului, nu El este al nostru.  

1.4. Ca urmare a noii naturi, a noii apartenențe, a noii inimi, înclinațiile mele sunt 
diferite decât cele pe care le aveam atunci când trăiam rebel față de 
Dumnezeu. Galateni 5 descrie în contrast: 

1.4.1.1. 'Vă spun deci: umblați prin Duhul și nu veți împlini nicidecum pofta firii. 
Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva firii, fiindcă acestea se 
împotrivesc una alteia, pentru ca voi să nu puteți face ceea ce vreți. Însă, dacă 
sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub Lege. Faptele firii sunt evidente și sunt 
acestea: curvia , necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, 
invidia, furiile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, geloziile, bețiile, 
îmbuibările și alte lucruri ca acestea. Vă avertizez, așa cum am făcut-o și înainte, că 
toți cei ce săvârșesc astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu . Dar 
rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, 
generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu 
este lege. Cei ce sunt ai lui Cristos Isus și-au răstignit firea cu patimile și poftele ei. 
Dacă trăim prin Duhul, să și-L urmăm pe Duhul. Să nu fim îngâmfați, 
provocându-ne unii pe alții și invidiindu-ne unii pe alții.’ Galateni 5:16-26 
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1.5. Ce putem deduce de aici? Că creștinul nu mai greșește, nu mai calcă strâmb? 
Nu asta ne spune Pavel în versetele imediat următoare celor de mai sus, nu 
asta ne spun alți apostoli, precum în Ioan în prima sa scrisoare. Ci, dimpotrivă, 
aceștia ne spun că vom greși, însă avem o abordare nouă asupra greșelii: 

1.5.1.'Fraților, dacă un om este prins în vreo nelegiuire (călcare alături), voi, care sunteți 
duhovnicești, să-l îndreptați într-un duh de blândețe. Și fii atent la tine însuți, ca să 
nu fii ispitit și tu! Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Cristos. ‘ 
Galateni 6:1-2 

2. Duhul este Domnul bisericii.  
2.1. Ce am descoperit despre Duhul Sfânt până acum? Cum ni L-am imaginat? Un 

porumbel, un spirit, o fantomă? Ce găsim pe Google images? Am văzut în 
mesajul trecut că este un ajutor, mângâietor, slujitor. Ni l-am închipuit cumva 
caun fel de valet personal? 

2.1.1.'Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un 
alt Apărător, Care să fie cu voi pe veci, și anume Duhul adevărului, pe Care lumea 
nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaște. Voi Îl cunoașteți, 
pentru că rămâne cu voi și va fi în voi.‘ Ioan 14:15-17 

2.1.2.'Dar acum Mă duc la Cel Ce M-a trimis și niciunul dintre voi nu Mă întreabă: „Unde 
Te duci?“ Însă, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, 
vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va veni 
la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi.‘ Ioan 16:5-7 

2.2. Duhul Sfânt este promis ca un alt Apărător, unul care să-i ia locul lui Isus, 
Domnul. Domnul, însă, nu poate fi înlocuit de nimeni, decât de unul egal cu 
El. Pavel devine explicit în direcția aceasta:  

2.2.1. 'Iar Domnul este Duhul, și acolo unde este Duhul Domnului este 
libertate. ' 2 Corinteni 3:17, (în greacă și Domnul și Duhul sunt cu articol 
hotărât, Pavel afirmă că Duhul Sfânt este Domnul, Kyrios)  

2.2.2.'Deci, întrucât avem o astfel de speranță, ne purtăm cu mare îndrăzneală 
și nu ca Moise, care își punea un văl peste față pentru ca fiii lui Israel să nu 
se uite la sfârșitul a ceea ce era trecător. Însă mințile lor au fost împietrite. 
Căci până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat când ei citesc din 
Vechiul Legământ, pentru că doar în Cristos acest văl este înlăturat. Chiar 
până astăzi, oricând este citit Moise, pe inima lor este un văl, dar atunci 
când cineva se întoarce la Domnul, vălul este luat . Iar Domnul este 
Duhul , și acolo unde este Duhul Domnului este libertate. Iar noi toți, cu 
fața neacoperită, reflectând slava Domnului ca într-o oglindă, suntem 
transformați după același chip al Său, din slavă în slavă, întocmai ca 
de la Domnul, Duhul.' 2 Corinteni 3:12-18 
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2.3. Duhul Sfânt este Domnul bisericii și lucrarea Sa în prezent este suficientă 
pentru a ne garanta victoria asupra firii. El este Mângâietor, apărător, sprijin, 
însă este mai întâi și mai presus de toate, Domn.  

3. Ce e de făcut, practic, pentru a trăi în sprijinul dat de Duhul Sfânt, o viață 
victorioasă? 

3.1. Cultivarea unei atitudini de modestie și supunere în fața Duhului Sfânt ca 
Domn al comunității celor salvați de Cristos. Priviți cum traduce Pavel această 
idee: 

3.1.1.'Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Care este în voi, pe Care-L 
aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un 
preț. Slăviți-L deci pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu.’ 1 Corinteni 6:19-20 

3.2. Transformarea prin înnoirea minții prin adevărul Scripturii Romani 12:1-2, 
Să vă lăsați transformați prin înnoirea minții voastre. Cultivarea adevărului și 
renunțarea la minciunile pe care ne-am construit viața în perioada când eram 
rebeli față de Dumnezeu.  

3.3. Apelul la călăuzirea Duhului Sfânt: Eu mă duc, nu vă voi lăsa orfani - de 
Domn - ci vă voi da un altul, „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, 
are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va 
vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. ” (Ioan 16:13) 

3.3.1.„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în 
Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot 
ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26) 

3.3.2.Apelul la o călăuză e dovadă de prudență și înțelepciune. Ascensiunea pe 
Everest încă se face sub călăuzirea sherpașilor. Ei cunosc urcușul și 
riscurile mai bine decât orice alpinist.  

3.4. Apelul la comunitate - Duhul Sfânt este domnul comunității urmașilor lui 
Cristos, El ne-a botezat/imersat în aceasta și El definește contururile acesteia. 
ne întoarcem la textul din Galateni 6, corectarea greșelii fratelui se face prin 
apelul la însăși roada Duhului: 

3.4.1.'Fraților, dacă un om este prins în vreo nelegiuire (călcare alături), voi, care sunteți 
duhovnicești, să-l îndreptați într-un duh de blândețe. Și fii atent la tine însuți, ca să 
nu fii ispitit și tu! Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Cristos. ‘ 
Galateni 6:1-2 

3.4.2.Tot comunitatea asigură posibilitatea confesării greșelii, consilierea și 
ridicarea, sprijinul în rugăciune, darea de socoteală și disciplina spre 
restaurare. În toate acestea, Duhul Sfânt, Domnul bisericii poate opera 
pentru a da victorie creștinului preocupat de trăirea conform Duhului.  
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3.5. Căința și întoarcerea la Cruce, la Cristos - Nu există victorie asupra firii 
pământești fără căință în fața jertfei lui Cristos. David descoperă, în noaptea 
cea mai grea a abaterii de la intenția lui Dumnezeu, valoarea căinței și 
rugăciunii pentru un duh nou și stabil în relația cu Dumnezeu.  

3.5.1.'Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune un duh nou și statornic înăuntrul 
meu! Nu mă izgoni din prezența Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt! Dă-mi 
iarăși bucuria mântuirii Tale; sprijină-mă cu un duh de bunăvoință! ‘ Psalmii 51:10-12 

 Ca urmași ai lui Cristos, suntem confruntați zilnic cu tentația de a trăi conform 
vechilor presupoziții și vechiului stil de viață, caracteristic celor care trăiesc departe 
de Dumnezeu. Acum, că am crezut în Cristos și am decis să îi fim fideli, am trecut 
din tabăra celor care trăiau conform firii umane decăzute, în poporul celor care trăiesc 
conform îndemnurilor Duhului Sfânt. Am fost transformați, schimbați fundamental, 
nu doar aparent, și ca urmare, avem posibilitatea de a trăi, prin Duhul, o viață care să 
arate ca viața lui Isus, să dezvoltăm un caracter din ce în ce mai asemănător cu al Lui 
și de a deveni în cele din urmă ca El, atunci când va apărea El pentru a doua oară. 
Duhul ne este Domnul, comunitatea creștină ne este sprijin și trăirea conform 
îndemnurilor Duhului este garanția victoriei.  

Cum te raportezi la Duhul Sfânt? Cine este El pentru tine? 

Care sunt piedicile pe care le întâmpini în trăirea în Duhul și împotrivirea față de fire? 
La ce ai apelat până acum pentru a le depăși? 

Identifică zonele în care te simți încă dator firii. Fă un plan de abordare a tentațiilor 
de a trăi conform firii, luând ca exemplu 2 Petru 1:5-11.  
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