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 Lecția 8 

 

Dragostea transformatoare a lui Dumnezeu 
Romani 5:1–11 

abababababababababababababab 

 

DE MEMORAT: Romani 5:8   Însă Dumnezeu Şi-a dovedit dragostea faţă de noi 
prin faptul că, în timp ce noi eram păcătoşi, Cristos a murit pentru noi. 

 
Întrebări pregătitoare 

 
GRUPUL 1:  Recapitulare – Romani 4:13-25 
 
1. Cum a primit Avraam promisiunea că va fi „moștenitorul lumii”? 
 
 El a primit-o „prin ______________ care vine  
 

prin ________________.”  (versetul 13) 
 

GRUPUL 2: Rezultatele justificării – Romani 5:1-2 
 
2. Ce ne spune versetul 1 că avem datorită faptului că am fost justificați 

prin credință?  (Scrie răspunsul lângă porumbelul de mai jos) 
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3a. În ce ne spune versetul 2 că ne bucurăm (lăudăm)? 
 
 ne __________ în ___________ __________ lui ____________ 
 
 b. Scrie definiția speranței din Dicționarul principal CBSI. 
 
 Speranța este a ________ cu nerăbdare ceva _____ care 
 
 ești _________ că va ______. 
 
GRUPUL 3: Rezultatele necazurilor (dificultăților) – Romani 5:3-5 
 
4. Încercuiește fața care exprimă cel mai bine ceea ce putem face în 

suferințele noastre. (versetul 3) 
 

 
5a. Care sunt cele trei lucruri pe care le produce suferința, conform 

versetului 3? 
 
 ___________________ , ________________ & _____________ 
 
 (Citește definiția acestor cuvinte în Dicționarul principal CBSI) 
 
 b. Amintește-ți ce ai făcut ultima oară când ai trecut 

prin suferință. 
 
 
 
 
 
 
6a. Ce nu face speranța? (versetul 5) _________________________ 
 
 b. Ce a turnat Dumnezeu în inimile noastre? ____________________ 
 
 c. Ce altceva ne-a mai dat El conform versetului 5? _______________ 
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GRUPUL 4: Darul nemeritat al lui Dumnezeu – Romani 5:6-8 

 
Expresia „la timpul potrivit”, din versetul 6, înseamnă că Dumnezeu l-a 
trimis pe Isus în lume la timpul stabilit cu mult timp înainte, că va fi 
momentul potrivit ca să se nască Isus. 

 
7a. Completează acest verset care descrie momentul în care a murit Cristos 
pentru noi. 
 

Vedeți, la momentul potrivit, în timp ce noi eram încă _____________.   
 
Christos a murit pentru _____ _____________. Romani 5:6 
 

 b. Pentru ce fel de om ne spune versetul 7 că s-ar putea să moară cineva? 
 
       _________________________________________________________ 
 
 
8a. Completează versetul 8 care ne descoperă modul în care Dumnezeu și-a 
arătat dragostea față de noi. 
 
 Însă Dumnezeu și-a dovedit ___________ față de _____ prin faptul că 
 

în timp ce noi eram __________, Cristos a _______ pentru noi. 
 
 b. Cum te face asta să te simți? 
 
 _________________________________________________________ 
 
GRUPUL 5: Împăcarea prin Isus Cristos – Romani 5:9-11  
 
9a. Versetul 9 ne spune că am fost justificați. Definește justificarea. 
 
  _____________________________ 
              
 _____________________________ 
 
b. Descâlcește literele pentru a înțelege de la ce vom fi salvați prin Isus. 
 
 M _ _ _ _     _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ U  
            I N A A  I L U   E N Z D M E      
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10a. Completează definițiile împăcării.   
 

Împăcare înseamnă a ________ o _________ care a fost _______; 
 

a „ ________ ”. 

 
  b. Cu cine am fost împăcați? __________________________ 
 
  c. Prin cine am fost împărați cu E? ____________________ 
 
 

REFLECTEAZĂ: 

Tot ce ne dă Dumnezeu, 
ne dă prin Fiul Său, „Domnul nostru Isus Cristos” 

 
Prin Isus Cristos: 
 
• Suntem justificați.           
• Avem pace cu Dumnezeu. 
• Avem acces la harul Lui. 
• Avem speranță. 
• Avem dragostea Lui în inima noastră. 
• Avem Duhul Sfânt. 
• Suntem mântuiți de mânia Lui. 
• Suntem împăcați cu Dumnezeu. 

 

Avem toate aceste lucruri deoarece Isus Cristos a murit pentru noi! 
 

 
DICȚIONAR PRINCIPAL CBSI: 

a reconcilia a vindeca o relație ruptă; a „reface.” 

a spera a aștepta cu nerăbdare ceva bun care ești convins că va veni. 
 

a justifica actul prin care Dumnezeu declară o persoană a fi nevinovată și 
dreaptă în baza cedinței sale în Isus Cristos. 

 

 

versetele 1 & 9  
versetul 1  
versetul 2  
versetul 2  
versetul 5  
versetul 5  
versetul 9  
versetul 10 
 


