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TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE UNUI CREȘTIN 
Romani 12:9-21 

Scrie Cuvântul lui Dumnezeu pentru această săptămână: Romani 12:21. 
 
Discutați întrebările recapitulative din lecția anterioară. 

ZIUA 1: ROMANI 12:9-10—IUBIREA AUTENTICĂ 
 1. Scrie cu propriile tale cuvinte definiția iubirii în baza versetului din Ioan 3:16 și 1 Ioan 3:16-18. 

	  

	  
 2. Ce poruncă ne dă Isus Cristos? (Vezi Ioan 13:34.) 

	  

 3. Dacă nu am cunoaște dragostea lui Dumnezeu, cât de capabili am fi noi să ne exprimăm iubirea 
sinceră? 

	  

 4. Acest pasaj accentuează iubirea. Cum este posibil ca în acest context să fim îndemnați să ne fie scârbă 
de ce este rău? (Vezi Psalm 119:127-128.) 

	  

 5. Scriptura ne îndeamnă să urâm păcatul și să iubim păcătosul. În ce mod ne ajută versetele 9 și 10 să 
înțelegem această distincție? Ce ne îndeamnă Pavel să facem ca să contrabalansăm tendința noastră 
umană de a ne focaliza pe aspectele critice și negative? 

 

ZIUA 2: ROMANI 12:11-13—PRACTICAREA IUBIRII 
 6. Ce îi încurajează Pavel pe credincioși să facă în versetele 11-13? 

  

 7. Cum își pot creștinii păstra ardoadea lor spirituală? (Vezi Evrei 10:19-25; 12:1-3.) 

	  

 8. Ce aspecte ale speranței creștine ne ajută să ne bucurăm? (Vezi Evrei 11:1.) 

	  

 9. Cât este de neobișnuit ca un creștin să treacă prin încercări? (Vezi 2 Timotei 3:12.) 

	  

 10. De ce este important să perseverăm în fața situațiilor dificile? (Vezi Iacov 1:2-4.) 
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ZIUA 3: ROMANI 12:14-16—MENTALITATEA CREȘTINĂ 
 11. Compară îndemul lui Pavel din versetul 14 cu sfatul pe care l-am primi din partea lumii? 

  

 12. Care ar putea fi efectul faptului că răspundem cu binecuvântare în fața persecuției? Dar cu blestem?  

	  

 13. a. Cum ai putea formula versetul 15 cu propriile tale cuvinte? 
 

b. De ce crezi că ne-a dat Pavel un astfel de îndem? (Vezi de asemenea 1 Corinteni 12:21-26.) 
 

 14. Ce gen de probleme ne ajută îndemnul din vesetul 16 să evităm? 

	  

ZIUA 4: ROMANI 12:17-18—RELAȚII PAȘNICE 
 15. a. Cât de absolute par a fi instrucțiunile lui Pavel din versetul 17? 

	  

b. Ce cuvinte ajută la confirmarea răspunsului tău? 

	  

c. Cum împaci versetul 2 cu versetul 17? 

	  

 16. Ce obiectiv oferă Pavel în versetul 18? Cum ai descrie limitările pe care le recunoaște Pavel? 

	  

ZIUA 5: ROMANI 12:19-21—AVERTIZĂRI 
 17. Ce crezi că face ca răzbunarea să fie adesea o opțiune atractivă? 

 

 18. De ce să nu căutăm să ne răzbunăm personal? 

	  
	  
 19. Care este rezultatul probabil al tratării dușmanilor cu grijă și cu bunătate? 

	  

ZIUA 6: PARTICIPĂ ÎN CLASĂ 
 

APLICĂ ce ai învățat. Cum compari dragostea pentru alți creștini cu standardul oferit aici de 
Pavel? Cu suguranță că fiecare dintre noi are scăzăminte în anumite domenii. Focalizează-te 
pe unul din acele domenii și cere Domnului să te ajute să crești și să te scimbin în urma celor 
învățate. Dorința Lui este să te modeleze zilnic din ce în ce mai mult în asmănarea Lui. 


