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LECTIA 1 
 

CEI DOI POMI DIN GRADINA 
POMUL CUNOSTINTEI BINELUI SI RAULUI SI POMUL VIETII 

 
          Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: "Poti sa mananci 

dupa placere din orice pom din gradina; dar din pomul cunostintei 
binelui si raului sa nu mananci, caci in ziua in care vei manca din el 
vei muri negresit." Gen.2:16-17 

 

Femeia a vazut ca pomul era bun de mancat si placut de privit si ca 
pomul era de dorit ca sa deschida cuiva mintea. A luat deci din rodul 
lui si a mancat; a dat si barbatului ei, care era langa ea, si barbatul a 
mancat si el.  Atunci li s-au deschis ochii la amandoi; au cunoscut ca 
erau goi, au cusut laolalta frunze de smochin si si-au facut sorturi din 
ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin 
gradina in racoarea zilei: si omul si nevasta lui s-au ascuns de fata 
Domnului Dumnezeu printre pomii din gradina. Dar Domnul 
Dumnezeu a chemat pe om si i-a zis: "Unde esti?"El a raspuns: "Ti-am 
auzit glasul in gradina; si mi-a fost frica, pentru ca eram gol, si m-am 
ascuns."  Gen. 3:6-10 

  

         Fiindca Dumnezeu a inchis pe toti oamenii in neascultare, ca sa  aiba 
indurare de toti. Rom. 11:32 

 

         De aceea, dupa cum printr-un singur om a intrat pacatul in lume, si 
prin pacat a intrat moartea, si astfel moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor, din pricina ca toti au pacatuit..  



        (Caci inainte de Lege pacatul era in lume. Dar pacatul nu este tinut in 
seama cata vreme nu este o lege. Totusi moartea a domnit, de la 
Adam pana la Moise, chiar peste cei ce nu pacatuisera printr-o 
calcare de lege asemanatoare cu a lui Adam, care este o icoana 
preinchipuitoare a Celui ce avea sa vina. Dar cu darul fara plata nu 
este ca si cu greseala; caci, daca prin greseala unuia singur, cei multi 
au fost loviti cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu 
si darul pe care ni l-a facut harul acesta intr-un singur Om, adica in 
Isus Hristos, s-au dat din belsug celor multi. Si darul fara plata nu 
vine ca prin acel unul care a pacatuit; caci judecata venita de la unul 
a adus osanda; dar darul fara plata, venit in urma multor greseli, a 
adus o hotarare de iertare. Daca deci prin greseala unuia singur, 
moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, in 
toata plinatatea, harul si darul neprihanirii, vor domni in viata prin 
acel Unul singur, care este Isus Hristos!) Astfel, dar, dupa cum 
printr-o singura greseala a venit o osanda care a lovit pe toti oamenii, 
tot asa, printr-o singura hotarare de iertare a venit pentru toti oamenii 
o hotarare de neprihanire care da viata. Rom. 5:12-18 

 

         Stim insa ca tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, 
pentru ca orice gura sa fie astupata, si toata lumea sa fie gasita 
vinovata inaintea lui Dumnezeu. Caci nimeni nu va fi socotit 
neprihanit inaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine 
cunostinta deplina a pacatului. Rom. 3:19-20 

 

         El ne-a mantuit, nu pentru faptele facute de noi in neprihanire, ci 
pentru indurarea Lui, prin spalarea nasterii din nou si prin innoirea 
facuta de Duhul Sfant, pe care L-a varsat din belsug peste noi, prin 
Isus Hristos, Mantuitorul nostru; pentru ca, odata socotiti neprihaniti 
prin harul Lui, sa ne facem, in nadejde, mostenitori ai vietii vesnice. 
Tit 3:5-7 

 

 



 

TRĂIND PRIN POMUL VIETII 

   

         Isus i-a zis: "Eu sunt Calea, Adevarul si Viata. Nimeni nu vine la Tatal 
decat prin Mine. Ioan 14:6 

   

         Si noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca 
sa putem cunoaste lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul 
Sau. Si vorbim despre ele nu cu vorbiri invatate de la intelepciunea 
omeneasca, ci cu vorbiri invatate de la Duhul Sfant, intrebuintand o 
vorbire duhovniceasca pentru lucrurile duhovnicesti. 1 Cor. 2:12-13 

 

         Daca crede cineva ca stie ceva, inca n-a cunoscut cum trebuie sa 
cunoasca. Dar daca iubeste cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de 
Dumnezeu. 1Cor. 8:2-3 

 

         Si mi-a aratat un rau cu apa vietii, limpede ca cristalul, care iesea din 
scaunul de domnie al lui Dumnezeu si al Mielului. In mijlocul pietei 
cetatii si pe cele doua maluri ale raului era pomul vietii, rodind 
douasprezece feluri de rod si dand rod in fiecare luna; si frunzele 
pomului slujesc la vindecarea neamurilor.   Apoc. 22:1-2 

 

         Ferice de cei ce isi spala hainele, ca sa aiba drept la pomul vietii si sa 
intre pe porti in cetate!  Apoc. 22:14 

 

         Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a caror 
judecata s-a deprins, prin intrebuintare, sa deosebeasca binele si 
raul.  Evr. 5:14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


