
Studiul 2 – Moartea într-o lume a păcatului
Studiul 2

Moartea într-o lume a păcatului

Textul de memorat: „Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi
astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit” (Romani 5:12)

Duminică, 2 octombrie – Afirmaţii contradictorii

1. Geneza 2:16,17; 16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere
din orice pom din grădină;
17. dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei
muri negreşit.

2. Geneza  3:1-4; 1.  Şarpele  era  mai  şiret  decât  toate  fiarele  câmpului  pe  care  le  făcuse  Domnul
Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din
grădină”?”
2. Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu
vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”
4. Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri,

Luni, 3 octombrie – Amăgită de şarpe

3. Geneza  3:1-7; 1.  Şarpele  era  mai  şiret  decât  toate  fiarele  câmpului  pe  care  le  făcuse  Domnul
Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din
grădină”?”
2. Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu
vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”
4. Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri,
5.  dar  Dumnezeu  ştie  că,  în  ziua  când veţi  mânca  din  el,  vi  se  vor  deschide  ochii  şi  veţi  fi  ca
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit  şi că pomul era de dorit ca să
deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi
bărbatul a mâncat şi el.
7.  Atunci  li  s-au  deschis  ochii  la  amândoi;  au cunoscut  că  erau  goi,  au cusut  laolaltă  frunze  de
smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.

Marţi, 4 octombrie – „Nu veţi muri”

4. Geneza 3:4; Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri

5. Psalmii 115:17; Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii,

Ioan 5:28,29; 28. Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor
auzi glasul Lui
29. şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor
învia pentru judecată.
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Psalmii 146:4; Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor.

Matei 10:28; Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai
degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.

1 Corinteni 15:51-58; 51. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,
52. într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia
nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.
53. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor
să se îmbrace în nemurire.
54. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va
îmbrăca  în  nemurire,  atunci  se  va  împlini  cuvântul  care  este  scris:  „Moartea  a  fost  înghiţită  de
biruinţă.
55. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”
56. Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea.
57. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!
58. De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că
osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

Miercuri, 5 octombrie – Consecinţele păcatului

6. Geneza 3:7-19; 7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă
frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.
8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi
nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
10. El a răspuns: „Ţi-am auzit  glasul în grădină; şi  mi-a fost  frică,  pentru că eram gol, şi  m-am
ascuns.”
11. Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care
îţi poruncisem să nu mănânci?”
12. Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am
mâncat.”
13. Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am
mâncat din pom.”
14. Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi
între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână.
15. Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul,
şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”
16. Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii,  şi
dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”
17. Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi
poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă
trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;
18. spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp.
19. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat;
căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”

Romani 5:12; De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat
moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…

Joi, 6 octombrie – Prima făgăduinţă a Evangheliei
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7. Geneza 3:15,21; 15. Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta

îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”
21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.

8. 2 Corinteni 5:21; Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în El.

Evrei 9:28; tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se
va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.
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