
Făptura veche.  
                               

Adam: rasa adamică 
• este din pământ – 1Corinteni 15:47a 
• este de jos – Ioan 8:23 

 
Cum este Adam aşa sunt şi cei născuţi din el, 
 

• pământeşti: 1Corinteni 15:48 
 

• creaţia veche, 
 

• morţi în păcate, greşeli: Efeseni 2:1 
 

 
• sub osândă, moarte: Romani 5:21 
 
• vrăjmaşi cu Dumnezeu: Romani 5:10 

  
• făcuţi păcătoşi prin Adam: Romani5:19 

 
 

 
 

• robi ai păcatului, necurăţiei, fărădelegii: 
                                                  Romani 6:17,19 
 
 
 
 
 
 

• Au ca tată pe diavolul, fac faptele lui: 
                                     Ioan 8:41, 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Sunt fireşti, pământeşti, trăiesc după 
îndemnurile firii: Romani 8:1,9 
 
 
 
 
 

• În trupul lor acţionează legea păcatului şi a  
a morţii: Romani 8:1, 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Făptura nouă. 
 

Cristos: o nouă rasă umană, creaţia nouă, a învierii. 
• din cer: 1Corinteni 15:47b,  
• este de sus:Ioan8:23 

 
Cum este Cristos aşa sunt şi cei din noua creaţie        
(1 Ioan 4:17), 

• născuţi din El:1Corinteni 15:48, 
• din Dumnezeu: 1Ioan 5:18a, 3:9, 
• o nouă creaţie: „Biserica celor întâi născuţi” 

                                                  Evrei 12:22 
• aduşi la viaţă împreună cu Cristos: Efeseni 
                                                                   2:5, 
 
• nu mai sunt sub condamnare: Romani 8:1, 
 
• sunt împăcaţi cu Dumnezeu: Romani 5:10, 

 
• născuţi din nou prin învierea lui Isus: 1 Petru 1:3, 
• născuţi prin Cuvântul lui Dumnezeu: 1 Petru 

2:23 –  
• creaţie nouă: 2 Corinteni 5:17 - 
 
• Socotiţi neprihăniţi: Romani 4:2,5:1, 
• Pot spune Nu păcatului: Romani 6:6,14,18, 
• Trăiesc în neprihănire: 1 Ioan 2:29, 
• Robi ai neprihănirii, sfinţirii: Romani 6:18,19, 
• Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus: 2 

Corinteni 5:21, 
 
• Dumnezeu le este Tată (Ioan 20:17) 
• Nu păcătuiesc: 1 Ioan 3:9, 5:18, 
• Păzesc poruncile lui Dumnezeu:1 Ioan 5:3, 
• Biruiesc lumea prin credinţă:1 Ioan5:4, 
• Credinţa lor lucrează în dragoste de Dumnezeu şi 

de oameni: Galateni 5:6, 1 Ioan 4:21, 3:14, 
• Stau în locurile cereşti împreună cu Cristos: 

                                                        Efeseni 2:5, 
• Duhul Sfânt locuieşte în ei: Romani 8:10-11, 

 
• Sunt duhovniceşti: Romani 8:9, 
• Trăiesc după îndemnurile Duhului: Romani 8:1, 
• Sunt mai mult decât biruitori prin Cristos: 
                     Romani 8:37, 
• Au autoritate peste toată puterea vrăjmaşului:                

Luca 10:19, 
 

• În trupul lor acţionează legea Duhului de viaţă: 
Romani 8:2, 

 
• Umblă în părtăşie cu Tatăl şi cu Fiul, în lumină: 

1 Ioan 1:3,6, 
 

• Nu sunt prilej de poticnire: Romani 14:21, 1 Ioan 
2:10. 

 
• Cu o purtare sfântă aşteaptă şi grăbesc venirea 

Domnului lor: 1 Ioan 2:15, 2 Petru 3:11-12 



Viaţa făpturii noi 
 
Făptura nouă are trei stadii de dezvoltare: născută din Dumnezeu: 1Petru 2:23 
1.- copilaş, dar nu rămâne aici: 1Petru 2:2, Evrei 5:13, Efeseni 4:13-14 
  -are viaţă veşnică deoarece crede în Fiul lui Dumnezeu (1Ioan 5:11-13) 
 -are certitudinea iertării şi cunoaşte pe Tatăl (1Ioan 2:12, 13b,4:10,1:9,2:1-2) 

 -învaţă experimentând cine locuieşte în el şi ce putere are El (1Ioan 4:4) 
2.- tânăr, dar nu rămâne aici: Efeseni 4:13,15, Evrei 5:14 
  - L-a biruit pe cel rău, pentru că a învăţat deja Cine locuieşte în el (1Ioan 2:13) 
  - este tare, 
  - se bizuie pe Cuvântul lui Dumnezeu, se încrede în el 
  - este biruitor (1Ioan 2:14,) 
3.- părinte roditor: trăieşte în lumină, în neprihănire şi are dragoste de Dumnezeu şi de 
semeni: 2 Corinteni 4:10-12, Galateni 2:20. 
  – L-a  cunoscut pe Tatăl, Iniţiatorul şi Creatorul şi Susţinătorul noii făpturi.
     (1Ioan 1:2, 4:9-10, 3:9b, 2:25, 3:1, 3:24b, 4:7b) 
Viaţa făpturii noi: rodire, intrare în destin. 

a) – credincioşie faţă de Adevărul primit (1Ioan 2:24) 
b) – are ungerea şi ştie orice lucru pentru a trăi o viaţă din belşug (1Ioan 2:20,27) 
c) – trăieşte în neprihănire pentru că este născut din Dumnezeu (1Ioan 2:29,3:7) 
d) – are nădejdea revenirii Domnului Isus şi se curăţeşte, fuge de orice păcat. 

(1Ioan 3:3) 
e) – nu păcătuieşte pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în ea (1Ioan 3:9) 
f) – are iubire desăvârşită după modelul Tatălui şi Fiului. (1Ioan 3:16-18, 4:9-11) 
g) – păzeşte poruncile Lui şi face ce este plăcut înainte Lui (1Ioan 3:22) 
h) – ungerea primită rămâne în ea, acţionează în ungere (1Ioan 2:27a, 3:24, 4:13) 
i) – cercetează duhurile, nu este credulă (1Ioan 4:1) 
j) – cum este El aşa este şi ea în lume – dragoste desăvârşită – (1Ioan 4:17) 
k) – trăieşte prin credinţa şi biruieşte lumea (1Corinteni 4:18, 5:7, 1Ioan 5:4-5) 
l) – are îndrăzneală în rugăciune, ştie că este ascultată, se vede stăpână pe ceea ce 

cere (Marcu 11:24, 1Ioan 5:14-15) 
m) – ştie că este păzită de Dumnezeu şi cel rău nu se atinge de ea, pentru că nu mai 

păcătuieşte (1Ioan 5:18) 
n) – este în Isus Cristos, nu numai El este în ea şi a primit pricepere 

duhovnicească să-L cunoască ca Cel adevărat,  
o) – ştie că Isus din ea este Dumnezeu adevărat şi viaţă veşnică (1Ioan 5:20) 
p) – se păzeşte de idoli (1Ioan 5:21)   

Studiaţi referinţele biblice pentru a înţelege ideea mai adânc. 


