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CENTRALITATEA LUI ISUS CRISTOS 
Romani 3:21-31 

Scrie Cuvântul lui Dumnezeu pentru întreaga săptămână: Romani 3:23-24. 
 
Discutați întrebările recapitulative ale lecției anterioare. 

ZIUA 1: ROMANI 3:21-22–DREPTATE FĂRĂ LEGE 
1. Ce veste bună descoperi aici în contextul incapacității noastre de a împlini perfect Legea și ca urmare 

de a fi drepți (neprihăniți) și în contextul incapacității Legii de a ne face drepți (neprihăniți)? 
 
 

2. Cum arată Pavel rădăcinile istorice ale planului lui Dumnezeu de a ne ajuta? 
 
 
 3. Cui îi este oferit darul mântuirii și dreptății (neprihănirii) lui Dumnezeu? 
 
 

4. Citește Ioan 1:12. Ce trebuie să faci pentru a deveni membru al familiei lui Dumnezeu și pentru a fi 
declarat drept (neprihănit)? 

 
 

ZIUA 2: ROMANI 3:23-24–DILEMA OMULUI, RĂSPUNSUL LUI DUMNEZEU 
 5. Cât de răspândită este nevoia omului? 
 
 
 6. În general, păcatul este călcarea unei reguli. În ce mod te ajută acest pasaj la înțelegerea păcatului? 
 
 
 7. Recitește versetele 23-24 și examinează cu atenție referințele suplimentare oferite. În baza pasajelor de 

mai jos, scrie modul în care înțelegi tu  
a. harul (Efeseni 2:4-5) 

 
b. răscumpărarea (Efeseni 1:7) 

 
c. justificarea (Tit 3:3-7) 
 

ZIUA 3: ROMANI 3:25–JERTFA LUI CRISTOS 
 8. „Ispășire” se referă la jertfa Vechi Testamentală oferită pentru păcatele poporului de către marele Preot. 

a. Cât de des trebuia adusă jertfa? (Vezi Levitic 16:29-34.) 

 
 

b. De ce moartea lui Cristos pe cruce a făcut inutilă jertfa Vechi Testamentală? (Vezi Evrei 9:11-12, 24-
28.) 

 
 

c. Care era plata pentru păcat? (Vezi Levitic 17:10-12; Evrei 9:22.) 
 
 
 9. Ce a demonstrat Dumnezeu prin faptul că l-a oferit pe Cristos ca jertfă? 
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 10. În ce mod se descoperă aici răbdarea lui Dumnezeu? 
 
 

ZIUA 4: ROMANI 3:26–DREPTATE ȘI MULT MAI MULT 
 11. Folosește dicționarul pentru a defini cuvântul dreptate. 
 
 
 12. a. În ce mod, moartea lui Cristos pe cruce, demonstrează dreptatea lui Dumnezeu? 
 
 
 

b. Cine poate fi justificat în urma acestui fapt? 

 
 
 13. De reflectat: În ce mod, moartea lui Isus, arată și îndurarea lui Dumnezeu? 
 
 
 
 14. Ce altceva revelează crucea despre Dumnezeu? (Vezi Ioan 3:16.) 
 
 

ZIUA 5: ROMANI 3:27-31–LEGEA ESTE ÎMPLINITĂ PRIN CREDINȚĂ 
 15. a. Cu ce se laudă azi oamenii în încercarea lor de a se justifica în fața lui Dumnezeu, pe lângă efortul de 

a împlini Legea? 
 
 

b. Pot aceste lucruri să îndreptățească pe cineva? Explică. (Vezi de asemenea Isaia 64:6 și Evrei 11:6.) 

 
 
 16. În ce mod îndepărtează, soluția lui Dumnezeu pentru păcat, orice motiv de laudă? 
 
 
 
 17. Cum împlinește credința noastră Legea? (Vezi Galateni 3:19, 22-24.) 
 
 

ZIUA 6: PARTICIPĂ LA LECȚIE 

 

 
 
APLICĂ ce ai învățat. Pavel întreabă, „Unde este dar pricina de laudă?” (versetul 27). 
Răspunsul lui este că motivul de laudă dispare nu prin fapte ci prin credință. Cu alte cuvinte, 
dacă am fi câștigat acceptarea lui Dumnezeu prin eforturile noastre, am fi putut să ne lăudăm 
cu realizarea noastră. Datorită faptului că dreptatea (neprihănirea) plăcută lui Dumnezeu vine 
doar prin credința în Fiul Său, nimeni nu va avea vreodată vreun motiv să se laude. O astfel 
de gândire îi poate nelinști pe unii. Dacă te neliniștește și pe tine, întreabă-l pe Dumnezeu din 
ce cauză. Dacă te mângâie, delectează-te în libertatea de a ști că El a plătit prețul 
răscumpărării tale. Odihnește-te. Bucură-te. Spune și alcuiva despre asta. 
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ZIUA 7: CENTRALITATEA LUI ISUS CRISTOS 
Romani 3:21-31 

ADEVĂRATA DREPTATE (ROMANI 3:21-22) Legea a condamnat în mod just omenirea–însă 
condamnarea nu este ultimul cuvânt. „Dar acum” este exclamația lui Pavel care indică 
faptul că în prezent s-a împlinit ceea ce fusese promis și prevestit în Vechiul Testament. 
Dumnezeu și-a manifestat dreptatea, dragostea și justețea în lucrarea răscumpărătoare 
definitivă. Moartea Lui pe cruce pentru păcate rămâne veșnic singul mijloc de mântuire. 

Dreptatea de la Dumnezeu se află într-o relație paradoxală cu Legea. Pe o parte, ea apare 
„independent de Lege”, independent de efortul uman. „Independent de Lege” îndeamnă că 
dreptatea depinde doar de inițiativa lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Legea și Proorocii 
mărturisesc despre această dreptate. Evanghelia–vestea bună a lucrării împlinite de Cris-
tos–continuă istorisirea Vechiului Testament care promitea lucrarea Sa răscumpărătoare.  

Dreptatea de la Dumnezeu este acum ancorată explicit în Isus Cristos. Această dreptate nu 
este o idee, un sentiment de bunăstare personală și nici măcar o dogmă religioasă. Este o 
poziție nedobândită în fața lui Dumnezeu, primită numai prin relația cu Cristos. Dumnezeu 
impută (desemnează) păcătosului dreptatea pe baza credinței în lucrarea mântuitoare a lui 
Isus Cristos. 

Prin achitarea celor ce calcă Legea și justificarea lor, însă, Dumnezeu nu își bate joc de 
justiție. Fiul Său, Isus Cristos, a împlinit cerințele legale ale dreptății și a obținut „ispășirea”. 
Noi nu putem câștiga dreptatea lui Dumnezeu prin meritele noastre, sau să-I oferim ceva în 
schimb. Avem posibilitatea de a primi sau de a respinge darul oferit de Dumnezeu „prin 
credința în Isus Cristos” (3:22). 

Credința acceptă mulțumitoare darul harului lui Dumnezeu. A crede înseamnă a permite 
dreptății lui Cristos să ne ofere o identitate transformată, o identitate care nu este produsul 
performanțelor noastre trecute și nici rodul caracterului nostru prezent, ci a caracterului lui 
Cristos. Credința ne elibeerază de sentința „vinovat” ca urmare a incapacității noastre de a 
ne conforma prin puterile noastre Legii lui Dumnezeu. 

NEVOIA UMANĂ ȘI HARUL LUI DUMNEZEU (ROMANI 3:23-24)  „Nu este nici o deosebire: căci toți au 
păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”. Aceasta este concluzia finală a argumentului 
lui Pavel din 1:18-3:20. Această declarație rezumă universalitatea eșecului uman. „Toți au 
păcătuit”. Indiferent de deosebirile dintre ei, la care apelează oamenii, toți „au pierdut”. Cu 
alte cuvinte, nevoia pe care toți oamenii o au în comun este nevoia de dreptate. 

GÂNDEȘTE-TE LA toți. Pavel a scris: „Toți au păcătuit și au pierdut slava lui Dumnezeu.” Această 
acuzare îi adună împreună pe cei care comit genocid, pe hoții de buzunare, pe cel mai simpatic 
vecin și pe cel mai nevinovat copil. Ți se pare nedrept? Unele păcate pot apărea mai mari decât al-
tele, însă „toți au pierdut slava lui Dumnezeu”. O analogie des folosită vorbește despre câteva 
persoane care încearcă să sară peste ocean. Cel care sare 7 metri se descurcă mai bine decât cel 
care sare 3, însă, în cele din urmă, nici unul dintre ei nu reușește să-și atingă obiectivul. Dreptatea 
perfectă a lui Dumnezeu este atât de mult deasupra slăbiciunilor umane încât diferența dintre 3 metri 
și 20 de metri devine negljabilă. Nu te bucuri că ne-a spus să nu mai încercăm să sărim, ci să ne în-
credem în Fiul Său și să trecem peste crucea care leagă malurile oceanului care ne desparte de El? 

Versetul 24 cuprinde miezul evangheliei. Cu toate că toți au păcătuit, Dumnezeu ne-a jus-
tificat în mod gratuit. Dumnezeu ne-a socotit drepți în Cristos nu pentru că trebuia să o 
facă, deoarece nu era deloc dator față de omenire, ci gratuit, deoarece în mod suveran a 
ales să Își răscumpere creația. În harul lui, El și-a demonstrat dragostea lui nemeritată. 
Harul lui și credința noastră se întrețes ca să formeze legătura dintre omenire, care 

eșuează și Dumnezeu, care se pleacă spre noi ca să ne tragă sus. 
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JERTFA ISPĂȘIRII (ROMANI 3:25) CUvântul grecesc hilasterion, tradus aici prin „ispășire”, tranduce 
cuvântul evreiesc kippur, care face referință la capacul sau scaunul îndurării de pe Chivotu-
lui Legământului (Exod 25:17-22). Chivotul, păstrat în Templu, în Sfânta Sfintelor, simboliza 
prezența lui Dumnezeu; o dată pe an în ziua ispășirii (Yom Kippur în ebraică) marele Preot 
stropea cu sânge chivotul spre iertarea păcatelor. Pavel păstrează metafora jertfei de 
ispășire însă schimbă imaginea dinspre chivotul Legământului spre Crucea lui Isus Cristos, 
prin care mila iertătoare a lui Dumnezeu a anulat păcatul, nu temporar ci veșnic. 

Scriptura clarifică necesitatea răscumpărării, nu datorită nevoii de a-l elibera pe Dumnezeu 
de mânia Lui împotriva păcătoșilor, ci pentru a-i elibera pe păcătoși de ostilitatea și rebe-
liunea lor împotriva lui Dumnezeu. Crucea este necesară nu datorită mâniei, ci datorită 
iubirii Lui. Dumnezeu merge în extrema radicală a sacrificării Sale în persoana Fiului Său, 
Isus Cristos pentru omenire, eliminând astfel înstrăinarea dintre om și Dumnezeu. 

Pavel menționează sângele și când vorbește de jertfa ispășitoare a lui Cristos. Vechiul 
Testament considera că viața unei creaturi este în sângele ei. De aceea, sângele lui Cristos  
este viața lui Cristos jertfită pentru noi. „Credința în sângele Lui” (Romani 3:25) este modali-
tatea prin care noi păcătoșii ne asociem cu Cristos și apelăm la moartea lui substituționară. 

DREPTATE ȘI ÎNDURARE (ROMANI 3:26) Dacă dreptatea lui Dumnezeu a fost arătată în „înde-
lunga Lui răbdare” și în „trecerea cu vederea a păcatelor trecute”, atunci dreptatea Lui a 
fost cu mult mai mult descoperită „în vremea de acum” în jertfa ispășitoare pe cruce a lui 
Isus. Această demonstrare culminantă a dreptății arată că Dumnezeu este „drept”; El nu s-a 
compromis în drama răscumpărării. Tot El este acela care „justifică pe acela [oricine] are 
credința în Isus.” 

LEGEA SUSȚINUTĂ PRIN CREDINȚĂ (ROMANI 3:27-31) Pavel spune că jertfa lui Cristos a anulat 
orice motiv de laudă. Aderența la Lege duce la mândrie, iar principiul credinței exclude 
mândria. După cum nu ne lăudăm atunci când urmăm sfatul medicului și suntem vindecați 
de boală, la fel de neadecvat este și să ne lăudăm când acceptăm rețeta lui Dumnezeu 
pentru viață și dobândirea integrității. 

Versetul 28 rezumă versetele 21-26. Credința, nu performanța, ne asigură justificarea. 
Indiferent ce ar spune societatea, psihologia, religia sau conștiința, oricine se încrede în 
oferta lui Dumnezeu se poate socoti justificat. Pavel accentuează acest adevăr aplicându-l 
atât evreilor cât și neamurilor. În măsură în care sunt la fel de vinovați înaintea lui 
Dumnezeu, sunt și egali ca potențali beneficiari ai mântuirii. 

Pavel își încheie prezentarea laborioasă despre Lege cu întrebarea: Credința anulează 
oare Legea? Nicidecum, în loc să distrugă Legea, credința o sprijină. Scopul Legii nu a fost 
să mântuie, ci să scoată în evidență păcatul și să demonstreze nevoia de Mântuitor. 

PERSONALIZEAZĂ această lecție. Pavel accentuează că Isus a plătit integral pentru păcatul nostru, noi ne-
contribuind cu nimic. El întreabă: „Cum rămâne atunci cu pricina noastră de laudă?” Răspunsul lui? „Este 
exclusă”! Nici unul dintre noi nu are nici loc și nici motiv de laudă cu ce a făcut ca să merite mântuirea. Cu ce 
tinzi să te mândrești din punct de vedere spiritual? Mersul la biserică, participarea la clasele CBS? Bunătatea 
și generozitatea? Slujirea în lucrare? Gândește-te la modul în care mândria ta (indiferent cât de subtilă ar fi) îți 
îndepărtează ochii dinspre Isus. Cere-I Lui să te ierte pentru orice motiv de mândrie pe care ți-l descoperă și 
cere-I apoi să îți dea harul să te lauzi numai în El. 

RECAPITULARE: CENTRALITATEA LUI ISUS CRISTOS 
 18. Ce anume din Comentariu sau învățătură ți s-a părut mai util în clarificarea neînțelegerilor tale privind 

a. răscumpărarea? 
 
 

b. justificarea? 


