
ROMANI LECȚIA 7 
© 2015 •  COMMUNITY BIBLE STUDY  

WWW.CBSINTERNATIONAL.ORG 

Cu excepția cazurilor menționate explicit, toate pasajele din Scriptură sunt din  
Biblia: Noua traducere în limba română®. Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® 

 
 

AVRAAM: MODELUL DE CREDINȚĂ 
Romani 4:1-12 

Discutați întrebările recapitulative pentru lecția precedentă. 

ZIUA 1: ROMANI 4:1-3—DREPTATEA LUI AVRAAM PRIN CREDINȚĂ 
 1. Ce crezi că vrea Pavel să scoată în evidență în aceste versete? 
 
 
 2. Citește Ioan 8:33, 39 și 53. De ce crezi că face Pavel referire la exemplul lui Avraam ca să își susțină 

punctul de vedere? 
 
 
 3. De unde știe Pavel aceste lucruri despre Avraam? 
 
 
 4. Ce fel de credință a avut avraam conform versetelor din Genesa 12:1-4 și Evrei 11:8-12? 
 

ZIUA 2: ROMANI 4:4-5–JUSTIFICAREA ÎN DAR 
 5. a. Citește Luca 18:9-12. Cum ai descrie atitudinea fariseilor din relatarea lui Isus? 
 
 

b. Care pare a fi sursa încrederii lui în dreptatea sa? 
 
 

c. În contextul versetului din Romani 4:4, crezi că acest om ar avea impresia că Dumnezeu ar fi obligat 
să îl trateze ca pe un om drept? Explică. 

 
 
 
 6. În acest context, la ce gen de lucru se gândește Pavel în versetul 5? 
 
 
 7. În baza studiului tău de până acum din Romani, cum ai explica versetul 5? (Adu-ți aminte de Romani 

3:23-25.) 
 
 

ZIUA 3: ROMANI 4:6-8—ARGUMENTUL LUI DAVID 
 8. Ce ne spune David că face Dumnezeu cu păcatele noastre? 
 
 
 9. Citește Psalmul 32:1-5, 11. Ce a trebuit David să facă pentru a i se ierta păcatele? 
 
 
 10. Ce schimbare practică face iertarea în viața creștinului?  
 
 
 
 11. Ce te încurajează cel mai mult din studiul paragrafului Romani 4:1-8? 
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ZIUA 4: ROMANI 4:9-10—AVRAAM ȘI CIRCUMCIZIA 
 12. Citește Genesa 15:1-6 și 17:10-14. În lumina celor învățate din aceste pasaje, în ce stare se afla Av-

raam în momentul în care Dumnezeu i-a considerat credința a fi dreptate? 
 
 
 
 13. Cum folosește Pavel momentul circumciziei lui Avraam în sprijinul argumentului său? 
 
 
 
 14. De aprofundat: Ce poți învăța despre natura credinței din următoarele pasaje? 

a. Marcu 10:46-52 
 
 

b. Efeseni 6:16 
 
 

c. Evrei 11:1-3, 6 
 
 
d. 1 Ioan 5:4 

 
 

ZIUA 5: ROMANI 4:11-12—AVRAAM, PĂRINTELE CREDINCIOȘILOR 
 15. Bazat pe Galateni 3:6-9, 

a. Pe ce bază îl declară Dumnezeu drept pe Avraam? 
 
 

b. Ce legătură sugerează Pavel că avem noi credincioșii cu Avraam? 

 
 
 
 16. Mulți evrei credeau că vor fi mântuiți deoarece erau descendenții naturali ai lui Avraam. La care cerință 

superioară face Pavel referire? 
 
 
 
 

ZIUA 6: PARTICIPĂ LA LECȚIE 
 
APLICĂ ceea ce ai învățat. Avraam a fost un erou de proporții colosale în lumea ebraică. Deși 
viața lui nu a fost lipsită de eșecuri, ea a fost de asemenea plină de realizări personale sem-
nificative. Pavel dă la o parte toate acestea și pătrunde în miezul poziționării lui Avraam în 
fața lui Dumnezeu: “Avraam l-a crezut pe Dumnezeu.” Pe ce te bazezi tu când stai înaintea lui 
Dumnezeu? Încerci să îți aduni credite la Dumnezeu pentru activitățile și sacrificiile person-
ale? Sau, încrederea ta, la fel ca a lui Avraam, se bazează pe credința simplă—în cuvântul lui 
Dumnezeu? În fiecare zi din această săptămână, folosește acest model comparativ alegând 
între încrederea în tine și în Dumnezeu pentru a-ți evalua motivele și sursa încrederii tale.  


