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„Căci toţi au 

păcătuit, şi 

sunt lipsiţi 

de slava lui 

Dumnezeu” 

(Romani 3:23)



“Nu este nici o deosebire. Căci toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” 
(Romani 3:22-23 NVI)

„După cum este scris: «Nu este nici un om 
neprihănit, niciunul măcar. Nu este nici unul care să 
aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu 
tot dinadinsul pe Dumnezeu.»” (Romani 3:10-12)

Nu suntem doar păcătoși, ci și incapabili de a 
alege să facem binele. 

Duhul Sfânt este singurul care poate schimba 
ceva în noi:

1. Ne convinge de păcat.
2. Ne ajută să ne abandonăm orgoliul.
3. Pune în noi dorința de a veni la Isus 

pentru iertare.
4. Ne schimbă viața.

TOȚI 
SUNTEM 
PĂCĂTO ȘI



“Crezându-se înțelepți, oamenii au schimbat închinarea 
la Dumnezeu cu aceea la chipuri. În loc să privească în 
sus, către o Ființă îmbrăcată în mărire şi putere, ei s-au 
închinat la reptile şi la animale.

Atunci și Dumnezeu i-a lăsat pradă nebuniei și necurăției 
inimilor lor așa încât și-au dezonorat propriile trupuri, 
schimbând adevărul lui Dumnezeu cu minciuna și 
aducând laudă creaturilor în locul Creatorului, 
binecuvântat de secole. Amin.

De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă pasiunilor rușinoase; 
chiar femeile lor și-au schimbat atracțiile naturale cu 
cele împotriva naturii, și în aceeași măsură bărbații, și-au 
părăsit atracția naturală față de femai, și au aprins 
pasiuni unii față de alții, comițând fapte rușinoase 
bărbați cu bărbați,

și și-au primit răsplata pentru devierea lor.”

SECOLUL I

Imagini cu sfinți,  
talismane cu 
animale.

Zeificarea eului, 
staruri din sport, 
fotomodele, 
actori, …

Homosexualitate 
generală.

Sida și boli cu 
transmitere 
sexuală.

SECOLUL XXI



“Și cum ei nu au acceptat să Îl ia în 
considerare pe Dumnezeu, El i-a lăsat în 
voia unei minți desfrânate, pentru a 
face lucruri care nu se cuvin; fiind 
aglomerați cu nedreptate, curvia, 
perversitate, lăcomia, răutatea; plin de 
invidie, omucidere, luptă, înșelăciune; 
murmur, urâtori ai lui Dumnezeu, 
calomniatori, mândri, aroganți, 
inventatori ai răului, neascultători de 
părinți, nebuni, neloiali, fără afecțiune 
naturală, implacabili, fără milă”

SECOLUL I

Nu reflectă aceste 
cuvinte ale lui Pavel 
același lucru citit în 
fiecare zi în ziare sau 
ascultat la telejurnal? 

SECOLUL XXI

De la intrarea păcatului în lume, omul a fost corupt și L-a 
pierdut din vedere pe Dumnezeu. Singura soluție pentru fiecare 

persoană este a-L accepta pe Isus ca Mântuitor personal. 



Credinciosul se mândrește că nu este ca și 
“păgânii” și îi judecă. Dar, oare nu păcătuiește 
și credinciosul la fel ca și necredinciosul?

“Aşa dar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci 
pe altul, nu te poţi desvinovăţi; căci prin 
faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; 
fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi 
lucruri. Ştim, în adevăr, că judecata lui 
Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel 
de lucruri, este potrivită cu adevărul. Şi crezi 
tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc 
astfel de lucruri, şi pe cari le faci şi tu, că 
vei scăpa de judecata lui Dumnezeu??”(Romani 2:1-3)



Dumnezeu îl judecă și pe credincios și așteaptă de la el mai 
mult decât de la necredincios, deoarece i-a fost dată mai 
multă cunoștință a adevărului decât celuilalt.

“Tu, care te numeşti Iudeu, care te reazimi pe o Lege, care te 
lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoşti voia Lui, care ştii să faci 
deosebire între lucruri, pentrucă eşti învăţat de Lege; tu, care 
te măguleşti că eşti călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în 
întunerec, povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor 
neştiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunoştinţei depline şi al 
adevărului; - tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te 
înveţi? Tu, care propovăduieşti: „Să nu furi,“ furi? Tu care zici: 
„Să nu preacurveşti,“ preacurveşti? Tu, căruia ţi-e scârbă de 
idoli, le jefuieşti templele? Tu, care te făleşti cu Legea, 
necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? Căci „din 
pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri“, 
după cum este scris.” (Romani 2:17-24)

Singura soluție pentru credincios este să se predea lui 
Dumnezeu în fiecare moment al vieții sale.



Dacă nu ar fi harul 
lui Dumnezeu, nu ar 
fi speranță pentru 
niciunul dintre noi.

Atât credinciosul, cât și
necredinciosul, bogat 
sau sărac (nu contează 
condiția); toți suntem 
păcătoși și suntem
condamnați.



Dreptatea lui Dumnezeu presupune că oricine crede în Evanghelie
(moartea lui Isus pe cruce) va obține mântuirea.

“Căci mie nu mi-e ruşine de 
Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea 
este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede: 
întâi a Iudeului, apoi a Grecului; 

deoarece în ea este descoperită o 
neprihănire, pe care o dă 

Dumnezeu, prin credinţă şi care 
duce la credinţă, după cum este 
scris:„Cel neprihănit va trăi prin 

credinţă.” (Romani 1:16-17)

Când iau în considerare moartea lui Isus prin 
credință, această credință mă ajută să cred tot 
mai mult în Dumnezeu. Prin credință avem 
viață și suntem declarați neprihăniți.



Modul în care un păcătos poate să se prindă de mântuirea pe care 
Dumnezeu a promis-o (moartea lui Isus) este credința care duce la pocăință 
și la schimbarea vieții.

“Sau dispreţuieşti bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi 
îndelungii Lui răbdări şi nu-ţi dai seama că 
bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?” 
(Romani 2:4 NVI)

PĂCĂTOSUL POCĂIT

• “celor ce, prin perseverența în 
fapte bune, urmăresc glorie, 
onoare şi nemurire, le va da 
viaţă veşnică… dar va fi glorie, 
onoare şi pace peste oricine 
înfăptuieşte binele, – întâi peste 
iudeu şi apoi peste grec –” 
(Romani 2:7,10 NVI)

PĂCĂTOSUL NEPOCĂIT

• “dar celor ce, din ambiţie 
egoistă, resping adevărul şi 
ascultă de nedreptate, le va da 
urgie şi mânie. Va fi necaz şi 
strâmtorare peste orice suflet 
omenesc care săvârşeşte răul, –
întâi peste iudeu şi apoi peste 
grec –” (Romani 2:8-9 NVI)



„Domnul consideră de o valoare supremă sfințenia
poporului Său și permite să vină încercări peste oameni,
familii sau biserici, cu scopul ca poporul să poată
discerne pericolul în care se află și să se simtă motivat
să își umilească inima în pocăință înaintea Lui. Îi va trata
cu blândețe pe cei ce greșesc. Le va adresa cuvintele de
iertare și îi va îmbrăca cu haina neprihănirii lui Hristos. El
îi va onora cu prezența sa. Astăzi, în ziua cea mare a
ispășirii, este datoria noastră să ne mărturisim păcatele
și să recunoaștem mila și dragostea lui Dumnezeu în a
ne ierta păcatele. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru
avertismentele pe care ni le-a dat pentru a ne salva de
căile noastre rele. Să oferim o mărturie a bunătății sale
prin manifestarea unei schimbări în viața noastră”

E.G.W. (Fii și fiice ale lui Dumnezeu pag. 263)
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