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Unirea cu Hristos Union with Christ 

În momentul mântuirii unei persoane, credinciosul 
întră într-o unire spirituală cu Isus Hristos şi 
rămâne în această stare pentru totdeauna.  

“Sfinţenia Poziţională” este titlul formal pentru 
marea clasă de studii biblice legate de starea 
creştinului poziţională sau în unire cu Isus Hristos.  

Unirea cu Hristos face disponibil credinciosului un 
mare numar de benefituri spirituale. Aceste 
benefituri pot fi folosite şi delectate în continu în 
timpul vieții aceşteia si vor continua în veşnicie. 

Felul poziţiei credinciosului în Hristos a fost prezis 
de către Domnul Isus Hristos însăşi: (1) vorbind 
despre Pâinea vieții, Ioan 6:56, (2) vorbind despre 
Bunul Păstor, Ioan 10:16, (3) vorbind la cina cea de 
taină, Ioan 14:20.  

Creştinul este aşezat spiritual în Hristos print-un 
mecanism care se numeşte botezul cu Duhul Sfânt. 
Acest mecanism este descris în 1Corinteni12:13; şi 
Galaţeni 3:27, 28. Un studiu a celor 7 tipuri de botez 
aflate în Biblie este mandatoriu pentru a înţelege 
botezul cu Duhul Sfânt. 

At the time of his personal salvation, the Christian 

believer enters into a spiritual union with Jesus Christ 

and remains in that position forever.  "Positional Truth" 

is the formal title for that wide class of Bible teaching 

on the subject of the Christian's position in or union 

with Jesus Christ. 

Union with Christ makes available to the believer a 

great number of spiritual benefits.  These benefits can 

be used and enjoyed continuously during the believer's 

remaining lifetime and will continue into eternity. 

The nature of the believer's position in Christ was 

foretold by the Lord Jesus Himself:  (1)  in the Bread of 

Life discourse, JOHN 6:56;  (2) in the Good Shepherd 

discourse, JOHN 10:16; and (3) in the Upper Room 

discourse, JOHN 14:20. 

The Christian is placed spiritually in Christ through a 

mechanism known as the Baptism of the Holy Spirit.  

These mechanics are described in 1 COR. 12:13 and 

GAL. 3:27,28.  (A study of the seven baptisms of the 

Bible is a prerequisite to an understanding of the 

Baptism of the Holy Spirit.) 

Botezul cu Duhul Sfânt a fost prezis de Hristos, 
Faptele Apostolilor 1:5,8. Aceasta s-a întâmplat 
pentru prima dată în ziua Cincizecimii, Faptele 
Apostolilor 2:1-4: 11:15,16. Aşadar unirea cu 
Hristos a fost o experiență a credincioşilor pentru 
prima dată în ziua Cincizecimii, fiind o experiență 
deosebită pentru credincioşii din Vremea Bisericii. 

Unirea cu Hristos este o realitate pentru toţi 
credincioşii, spirituali sau carnali. 1Corinteni 1:2, 
1:11; 3:1-4. 

Credinciosul în unire cu Hristos este o făptură nouă 
în Hristos, 2 Corinteni 5:17. 

Credinciosul este “în Hristos” şi a devenit o nouă 
făptură, adică s-a născut din nou şi are un spirit 
uman. Acesta are acum abilitatea de a avea părtăşie 
cu Dumnezeu. “Cele vechi s-au dus”, moartea 
spirituală s-a dus, şi “toate lucrurile s-au făcut noi”, 
viața spirituală (sau viața sfântă) a început. 

The Baptism of the Holy Spirit was foretold by Christ 

in ACTS 1:5,8.  This occurred for the first time on the 

Day of Pentecost, ACTS 2:1–4 cf. 11:15,16.  Therefore, 

Union with Christ was experienced by believers for the 

first time on the Day of Pentecost, making it an 

experience unique to Church Age believers. 

Union with Christ is a fact for all believers, spiritual or 

carnal.  1 COR. 1:2; cf. 1:11; 3:1–4 

The believer's position in Christ makes him a "new 

creature" in Christ,  2 COR. 5:17. 

The Christian is "in Christ" and has become a "new 

creature" in that he has a new birth, a new human spirit, 

and has the ability now to have fellowship with God.  

"Old things have passed away", spiritual death is done 

away, and "all things are become new", spiritual life is 

begun. 

Unirea cu Hristos are câteva rezultate imediate Union with Christ has several immediate results for 

                                                      
1

  Grace Notes, 1705 Aggie Lane, Austin, Texas  78757  USA     Email: wdoud@gracenotes.info 



Unirea cu Hristos– Union with Christ Page 2 
 

 

pentru fiecare credincios. 

Regenerarea 

Tit 3:5 “El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute 
de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin 
spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de 
Duhul Sfânt,” 

Ioan 3:5,6 “Isus i-a răspuns: ,'Adevărat, adevărat 
îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din 
Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Ce este născut din carne, este carne, şi ce este 
născut din Duh, este duh.'” 

Sălăşluirea Duhului Sfânt 

1 Corinteni 6:19 “Nu ştiţi că trupul vostru este 
Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe 
care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu 
sunteţi ai voştri?” 

Pecetluirea Duhului Sfânt 

Efeseni 1:13 “Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul 
adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi 
crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, 
care fusese făgăduit,” 

Efeseni 4:30 “Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua 
răscumpărării.” 

Botezul cu Duhul Sfânt 

1 Corinteni 12:13 “Căci, după cum trupul este 
unul şi are multe mădulare, şi după cum toate 
mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, 
sunt un singur trup, -tot aşa este şi Hristos.” 

Darurile Spirituale 

1 Corinteni 12:11 “Dar toate aceste lucruri le face 
unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum 
voieşte.” 

 

every believer. 

Regeneration 

Titus 3:5, “Not by works of righteousness which we 

have done, but according to his mercy he saved us, 

by the washing of regeneration, and renewing of the 

Holy Ghost; 

John 3:5,6,  “Jesus answered, Verily, verily, I say 

unto thee, Except a man be born of water and of the 

Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That 

which is born of the flesh is flesh; and that which is 

born of the Spirit is spirit.” 

The Indwelling Holy Spirit 

1 Cor. 6:19 

The Sealing of the Holy Spirit 

Eph. 1:13 

Eph. 4:30 

The Baptism of the Holy Spirit 

1 Cor. 12:13 

Spiritual Gifts 

1 Cor. 12:11 

Lista de mai jos conţine caracteristicile 
credinciosului în unire cu Hristos. 

• Unirea cu Hristos este o realitate, nu este o 

experiență simţită. Credinciosul este unit cu 

Hristos indiferent de cum se simte. 

• Unirea cu Hristos nu este progresivă, nu poate fi 

înbunătăţită; este primită complet în momentul 

când am fost mântuiţi.  

• Unirea cu Hristos nu este o poruncă de la 

Dumnezeu; este un dar de la Dumnezeu la 

momentul mântuirii. 

The following is a list of the characteristics of the 

believer's Union with Christ: 

• Union with Christ is a fact, not an experience.  One 

is united with Christ regardless of how he feels. 

• Union with Christ is not progressive; it cannot be 

improved upon; we receive it completely  at 

salvation. 

• Union with Christ is not commanded by God; it is 

given as a gift by God at salvation. 

• This Union is permanent; it will never be taken 

away; it does not depend upon our faithfulness; it 

depends on the faithfulness of God. 
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• Unirea aceasta este permanentă; nu poate fi 

revocată, nu depinde de credincioşia noastră, ci 

depinde numai de credincioşia lui Dumnezeu. 

• Această doctrină poate fi înţeleasă numai prin-

un studiu detaliat ale versetelor biblice 

relevante. 

 • This doctrine can be understood only with a 

thorough study of the related Bible passages. 

Unirea cu Domnul Isus Hristos este o garanţie a 
vieții veşnice, Romani 8:35-39; 1Ioan 5:11,12; 
Romani 8:1. 

Unirea cu Hristos este realitatea credinciosului 
indentificat cu Hristos, cu viața Lui, şi este părtaş cu 
Hristos în anumite aspecte ale vieții Lui, Efeseni 3:1-
14. 

 Părtaş în alegerea Lui, Efeseni1:4. 

 Părtaş în destinul Lui, Efeseni 1:5,11. 

 Părtaş cu El ca fiu al lui Dumnezeu Efeseni1:5; 

Evrei 2:10; Galaţeni 3:26. 

 Obţine neprihănirea lui Hristos, 2 Corinteni 

5:21. 

 Părtaş în moştenirea lui Hristos, Romani 

8:16,17; Galaţeni 4:7. 

 Părtaş în sfinţenia Lui, 1 Corinteni 1:30. 

 Părtaş în preoţia Lui, 1 Petru 2:5,9. 

 Părtaş în Împărăţia Lui, Col 1:13; 2 Petru 1:11. 

 Părtaş în învierea Lui, Efeseni2:6.  

 Părtaş în viața Lui, Efeseni 2:5; Coloseni 2:13; 1 

Ioan 5:11,12. 

 Părtaş  prin El al răscumpărării şi iertării 

păcatelor, Efeseni 1:7; Coloseni 1:14. 

Union with the Lord Jesus Christ is a guarantee of 

eternal security, ROM. 8:35–39; 1 JOHN 5:11,12; 

ROM. 8:1. 

Union with Christ is current in that the believer is 

identified with Christ in His life and shares with Christ 

in certain aspects of His life, Eph. 3:1-14. 

• We share in His election, EPH. 1:4. 

• We share in His destiny, EPH. 1:5,11. 

• We share in His son ship, EPH. 1:5; HEB. 2:10; 

GAL. 3:26. 

• We obtain the Righteousness of Christ,  2 COR. 

5:21. 

• We share in Christ's inheritance, ROM. 8:16,17; 

GAL. 4:7. 

• We share in His holiness, 1 COR. 1:30. 

• We share His priesthood, 1 PET. 2:5,9. 

• We share in His Kingdom, COL. 1:13; 2 PET. 

1:11. 

• We share in His resurrection, EPH. 2:6. 

• We share in His life, EPH. 2:5; COL. 2:13; 1 

JOHN 5:11,12. 

• In Him we have redemption and forgiveness of 

sins, EPH. 1:7; COL. 1:14. 

Unirea cu Hristos face pe fiecare credincios egal 
(unul cu altul) în momentul mântuirii, Galateni 3:27, 
28. 

Unirea cu Hristos face pe credincios perfect în fața 
lui Dumnezeu, Coloseni 2:9,10. 

Union with Christ makes every believer equal at the 

point of salvation, GAL. 3:27,28. 

Union with Christ makes the believer perfect in the 

sight of God, COL. 2:9,10. 

Exemple Biblice de Unirea cu Hristos 

 Vița şi mlădiţele, Ioan 15:1-17. 

 Capul şi trupul, Efeseni 1:22,23. 

 Mirele şi mireasa, Apocalipsa 19:7-9; 21:9; 

Efeseni 5:27. 

 Păstorul şi turma, Ioan 10:16. 

BIBLE ILLUSTRATIONS OF UNION WITH 

CHRIST: 

• Vine and Branches, JOHN 15:1-17 

• Head and Body, EPH. 1:22,23 

• Bridegroom and Bride, REV. 19:7-9; 21:9; EPH. 

5:27 

• Shepherd and Flock, JOHN 10:16 
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 Piatra din capul unghiului şi zidirea, 1 Petru 

2:4,5. 

 Preotul cel Mare şi preoţia, Evrei 4:14; 5:5,6,10; 

1 Petru 2:5. 

• Chief cornerstone and building, 1 PET. 2:4,5 

• High Priest and Priesthood, HEB. 4:14; 5:5,6,10, 

cf. 1 PETER 2:5 

Unirea cu Hristos este baza pentru sfinţenie, Romani 
6:1-14. 

Unirea cu Hristos este baza pentru mecanismul 
spiritual al ocupării cu Hristos, Coloseni 3:1-4. 

Unirea cu Hristos este ilustrată şi mărturisită de 
către botezul cu apă. Credinciosul care se botează, se 
identifică cu Hristos în moartea, îngroparea şi 
învierea Lui.  

Union with Christ is the doctrinal basis for spirituality, 

ROM. 6:1-14. 

Union with Christ is the basis for the spiritual technique 

of occupation with Christ, COL. 3:1-4. 

Union with Christ is illustrated  and testified to by 

water baptism.  The believer is identified with Christ in 

His death, burial, and resurrection. 

 


