
 

Studiu Biblic, Trim. IV, 2017 – Mântuirea prin credinţă în Epistola către Romani 

Rezumatul Studiului 3 - Condiţia umană 
 
A  TODOS SOMOS PECADORES. Romani 3:10-18, 21-32. 
 Nu suntem doar păcătoşi, ci şi incapabili de a alege să facem binele. 
 Duhul Sfânt este singurul care poate schimba ceva în noi: 

— Ne convinge de păcat; 
— Ne ajută să ne abandonăm orgoliul; 
— Pune în noi dorinţa de a veni la Isus pentru iertare; 
— Ne schimbă viaţa. 

B  OMUL NECREDINCIOS. Romani 1:22-27. 
 Nu reflectă aceste cuvinte ale lui Pavel acelaşi lucru citit în fiecare zi în ziare sau 

ascultat la telejurnal? 
— Imagini cu sfinţi, talismane cu animale; 
— Zeificarea eului, staruri din sport, fotomodele, actori, … 
— Homosexualitate generală; 
— Sida şi boli cu transmitere sexuală. 

 De la intrarea păcatului în lume, omul a fost corupt şi L-a pierdut din vedere pe 
Dumnezeu. Singura soluţie pentru fiecare persoană este a-L accepta pe Isus ca 
Mântuitor personal. 

C  OMUL CREDINCIOS. Romani 2:1-3, 17-24. 
 Credinciosul se mândreşte că nu este ca şi „păgânii” şi îi judecă. Dar, oare nu 

păcătuieşte şi credinciosul la fel ca şi necredinciosul? 
 Dumnezeu îl judecă şi pe credincios şi aşteaptă de la el mai mult decât de la 

necredincios, deoarece i-a fost dată mai multă cunoştinţă a adevărului decât celuilalt. 
 Singura soluţie pentru credincios este să se predea lui Dumnezeu în fiecare moment 

al vieţii sale. 
 Atât credinciosul, cât şi necredinciosul, bogat sau sărac (nu contează condiţia); toţi 

suntem păcătoşi şi suntem condamnaţi. 
 Dacă nu ar fi harul lui Dumnezeu, nu ar fi speranţă pentru niciunul dintre noi. 

D  SOLUȚIA LUI DUMNEZEU PENTRU PĂCĂTOS. Romani 1:16-17. 
 Dreptatea lui Dumnezeu presupune că oricine crede în Evanghelie (moartea lui Isus 

pe cruce) va obţine mântuirea. 
 Când iau în considerare moartea lui Isus prin credinţă, această credinţă mă ajută să 

cred tot mai mult în Dumnezeu. Prin credinţă avem viaţă şi suntem declaraţi 
neprihăniţi. 

E  POCĂINȚA. Romani 2:5-10. 
 Modul în care un păcătos poate să se prindă de mântuirea pe care Dumnezeu a 

promis-o (moartea lui Isus) este credinţa care duce la pocăinţă şi la schimbarea vieţii. 
 Păcătosul pocăit perseverează în fapte bune. 
 Păcătosul nepocăit face răul. 


