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Studiul 3

Condiţia umană

Textul de memorat: „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Duminică, 15 octombrie – Evanghelia, puterea lui Dumnezeu

1. Romani 1:16,17; 16. 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;
17. 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."

Luni, 16 octombrie – Toţi au păcătuit

2. Romani 3:23; Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

3. Romani 3:10-18; 10. după cum este scris: "Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
11.  Nu este niciunul  care să aibă pricepere.  Nu este niciunul care să caute cu tot  dinadinsul pe
Dumnezeu.
12. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
13. Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de
aspidă;
14. gura le este plină de blestem şi de amărăciune;
15. au picioarele grabnice să verse sânge;
16. prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor;
17. nu cunosc calea păcii;
18. frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor."

Marți, 17 octombrie – Progres?

4. Romani 1:22-32; 22. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
23. şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări,
dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
24.  De  aceea,  Dumnezeu  i-a  lăsat  pradă  necurăţiei,  să  urmeze  poftele  inimilor  lor;  aşa  că  îşi
necinstesc singuri trupurile;
25. căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul
Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.
26.  Din pricina  aceasta,  Dumnezeu  i-a  lăsat  în  voia  unor  patimi  scârboase;  căci  femeile  lor  au
schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii;
27. tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii,  s-au aprins în poftele lor unii
pentru alţii,  au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei
înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.
28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii
lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.
29. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate;
plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,
30. bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de
părinţi,
31. fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.
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32. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte,
totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.

Romani 1:22,23; 22. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
23. şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări,
dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.

Miercuri, 18 octombrie – Ce au în comun iudeii cu neamurile

5. Romani 2:1-3,17-24; 1. Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi;
căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi
lucruri.
2.  Ştim,  în adevăr,  că judecata  lui  Dumnezeu împotriva celor  ce săvârşesc astfel  de lucruri  este
potrivită cu adevărul.
3. Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că vei
scăpa de judecata lui Dumnezeu?
17. Tu, care te numeşti iudeu, care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău,
18. care cunoşti voia Lui, care ştii să faci deosebire între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege;
19. tu, care te măguleşti că eşti călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric,
20.  povăţuitorul  celor  fără  minte,  învăţătorul  celor  neştiutori,  pentru  că  în  Lege  ai  dreptarul
cunoştinţei depline şi al adevărului; -
21. tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovăduieşti: "Să nu furi", furi?
22.  Tu care  zici:  "Să nu preacurveşti",  preacurveşti?  Tu,  căruia  ţi-e  scârbă  de idoli,  le  jefuieşti
templele?
23. Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi?
24. Căci "din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri", după cum este scris.

Joi, 19 octombrie – Evanghelia şi pocăinţa

6. Romani 2:4; Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu
că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?

7. Romani 2:5-10; 5. Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară
de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,
6. care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
7. Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea;
8. şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de
nelegiuire.
9. Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste
grec.
10. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
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