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O JERTFĂ VIE 
Romani 12:1-8 

Scrie Cuvântul lui Dumnezeu pentru această săptămână: Romani 12:2. 
 
Discutați întrebările recapitulative din lecția anterioară. 

ZIUA 1: ROMANI 12:1–TRĂIND PENTRU DUMNEZEU 
1. În ce mod diferă jertfa adusă lui Dumnezeu de credinciosul nou testamental de jertfele vechiului testa-

ment? (Citește Levitic 16:11-16.) 
 
 
 2. Ce anume din Romani 11:33-36 te conving să devii „o jertfă vie”? 
 
 

3. Ce influență are îndurarea lui Dumnezeu asupra deciziei tale de a trăi pentru El? (Vezi de asemenea 
Efeseni 2:4-5.) 

 
 

4. De aprofundat: Care sunt cele mai mari piedici în calea înfățișării tale ca jertfă vie? 
 
 

5. Cum explici în mod practic ceea ce spune Paul atunci când descrie jertfa noastră ca fiind 
a. „vie”? 

 
b. „sfântă”? 

 

ZIUA 2: ROMANI 12:2–O ALEGERE IMPORTANTĂ 
 6. Care sunt alternativele pe care le avem conform lui Pavel? Scrie definiția din dicționar a fiecărei alterna-

tive. 
 

 
 7. a. Ce anume arată conformarea cu lumea? 

 
 

b. Ce anume revelează faptul că o persoană este transformată? (Vezi de asemenea Efeseni 5:3-12;                 
Filipeni 4:8.) 

 
 
 8. Ce mijloace avem la îndemână pentru a fi transformați? 
 
 
 9. Ce poate face o minte reînnoită? 
 
 
 10. De aprofundat: De ce este esențială reînnoirea minții în vederea înțelegerii voiii lui Dumnezeu? (Vezi de 

asemenea Romani 1:21-24, 28-29; 1 Corinteni 2:6-11, 14.) 
 

ZIUA 3: ROMANI 12:3–O PERSPECTIVĂ ECHILIBRATĂ ASUPRA SINELUI 
 11. Scrie cu propriile tale cuvinte care este avertizarea lui Pavel? 
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 12. În ce mod 
a. ne afectăm negativ pe noi înșine (Vezi 1 Ioan 1:8.) 
 
 
b. afectăm negativ mărturia noastră despre Cristos? (Vezi 1 Ioan 1:10.) 

 
 

atunci când avem o părere prea înaltă despre noi înșine? 
 
 13. În ce context ești cel mai puternic ispitit să ai o părere prea înaltă despre tine însuți? 
 
 
 14. Cum ar trebui să ne evaluăm? 
 
 

ZIUA 4: ROMANI 12:4-5–UNITATE ÎN TRUP 
 15. Ce comparație folosește Pavel în versetele 4-5? 
 
 
 16. Bazat pe 1 Corinteni 12:12-27, 

a. Care este importanța relativă a a fiecărei părți a „trupului”? 
 

b. Ai găsit în acest context vreun verset care să te ajute să îți înțelegi propria semnificație? Dacă da, în 
ce mod? 

 
c. Care este baza unității în trup? 

 
d. De ce există divesitate în trup? 

 
 17. În ce mod te ajută Romani 12:5 să înțelegi mai bine relația dintre credincioși? 
 
 

ZIUA 5: ROMANI 12:6-8–FOLOSIREA DARURILOR NOASTRE 
 18. a. Cine este sursa darurilor noastre? (Vezi 1 Corinteni 12:11.) 
 

b. Care este responsabilitatea noastră atunci când ne folosim darurile? (Vezi de asemenea 1 Corinteni 
4:2.) 

 
 
 19. Cu ce scop dă Dumnezeu daruri spirituale conform textului din Efeseni 4:11-13? 
 

ZIUA 6: PARTICIPĂ ÎN CLASĂ 
 
APLICĂ ceea ce ai învățat. „Jertfa vie” pe care o descrie Pavel diferă de jertfa vechi testa-
mentală. În tradiția iudaică, jertfa era adesea doar o parte din întreg, fiind de obicei oferită ca 
ispășire pentru păcat. Cu toate acestea jertfa, întotdeauna arsă, făcea referință la întregul 
animal. Arsă complet, ea reprezenta devoțiunea deplină în fața unei cauze mai înalte. În ce 
mod te închini tu deja trăind ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu? În ce domenii te poți 
consacra Lui mai deplin ca o jertfă vie? Caută unul sau două răspunsuri și punele în practică 
în săptămâna următoare. 


