Lecția 9

Triumful harului
Romani 5:12-21
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Întrebări pregătitoare
GRUPUL 1: Recapitulare – Romani 5:1-11
1.

În lecția 8, ai învățat despre câteva daruri pe care ni le dă Dumnezeu
prin Isus Cristos, Fiul Său. Unul dintre aceste daruri este Duhul
Sfânt. Completează spațiile libere de mai jos cu literele potrivite în
limba engleză așa fel încât să incluzi toate cuvintele din lista darurilor
primite de la Dumnezeu prin Fiul Său.
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GRUPUL 2: MOȘTENIREA PRIMITĂ DE LA ADAM - Romani 5:12-14
2.

În versetul 12, Pavel spune că păcatul a intrat în lume printr-un singur
om. Pentru a afla numele acelui om în limba engleză, scrie prima literă
a cuvântului cu care începe fiecare imagine de mai jos.
__________

_________

________
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3a.

Pentru a descoperi despre ce vorbește Pavel, citește Genesa 3:1-6.
Completează spațiilelibere pentru a consemna ce i-a spus șarpele Evei:
“Nu veți ______ nicidecum.”…

“Dimpotrivă Dumnezeu ______

că atunci când _____ _______ din el vi se vor deschide _______,
și veți fi ca __________...”
b.

Ce altceva a mai venit peste toți oamenii datorită păcatului?
______________________

GRUPUL 3: MOȘTENIREA NOASTRĂ ÎN CRISTOS - Romani 5:14c-16

4.

Cine ne-a adus darul harului lui Dumnezeu? (versetul 15)
____________________

5a.

____________________

Versetul 16 ne spune că păcatul unui singur om a adus condamnare.
Folsind Dicționarul CBSI, completează definiția condamnării.
Condamnare: constatarea ____________
și ____________ ___________.

b.

Ce a adus “darul” lui Dumnezeu?
______________

c.

Completează definiția acelui cuvânt
“actul prin care Dumnezeu declară o persoană ____________ și
_________ în baza _______________ sale în _______
_________.”
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GRUPUL 4: DUMNEZEU LUCREAZĂ PENTRU NOI - Romani 5:17-19
6a.

Aranjează literele de mai jos pentru a forma cuvântul folosit de Pavel
pentru a descrie darul harului lui Dumnezeu din versetul 17.
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Ș E G U B L U L

6b.

Ce dar spune versetul 17 că vine prin Isus Cristos?
____________________________________________________

7a.

Care a fost rezultatul neascultării lui Adam? (versetul 18)
____________________________________________________

b.

Ce aduce actul dreptății lui Cristos tuturor oamenilor? (versetul 18)
____________________________________________________

8.

Completează spațiul liber pentru a putea citi versetul 19:

“Căci așa cum, prin _____________ unui singur om
cei mulți au fost fpcuți păcătoși, tot așa prin ____________
Unuia Singur, cei mulți vor fi făcuți drepți.”

GRUP 5: HARUL MAI MARE DECÂT PĂCATUL – Romani 5:20-21

9a.

În Romani 3:20 am învățat că scopul legii a fost să ne conștientizeze
de păcat. Despre asta vobește Romani 5:20. Ce s-a înmulțit și mai
mult când s-a înmulțit păcatul?
____________________________________________________
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10a.

Pavel folosește cuvântul “domnește” de două ori în versetul 21. Acest
cuvânt înseamnă a conduce sau a avea controlul asupra ceva. Peste ce a
domnit păcatul?
____________________________________________________

b.

Ce aduce domnia harului prin Isus Cristos?
____________________________________________________

Meditează la:
John Newton s-a născut în 1725. La vârsta de 11 ani, pe când era doar
un copil, a abandonat școala și a plecat pe mare. Timp de peste
douăzeci de ani a trăit o viață păcătoasă. A devenit un negustor de
sclavi nemernic care vâna băștinașii de pe coasta de vest a Africii și îi
transporta cu corabia ca să îi vândă ca sclavi. Într-o zi, peste mare s-a
abătut o furtună năpraznică. Deoarece a fost atât de înspăimântat la
gândul morții, John s-a pocăit de viața lui păcătoasă și s-a întors la
Cristos. După ce Dumnezeu l-a chemat ca predicator a scris cuvintele
cântării pe care s-ar putea să o fi cântat de multe ori.

"Mărețul har—ce sunet dulce—m-a mântuit, pe mine de păcat!
Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a salvat. "
Harul este "iubirea, purtarea de grijă și mântuirea pe care le dă
Dumnezeu în dar în ciuda faptului că nu le merităm." Este darul gratuit
pe care Dumnezeu ni-l dă atunci când ne punem încrederea în Isus
Cristos. John Newton nu a încetat niciodată să fie uimit de harul lui
Dumnezeu care a fost mai mare decât toate păcatele lui și care i-a
schimbat pe deplin viața!
DICȚONARUL CBSI
Condamnare: constatarea vinovăției și pronunțarea sentinței
Justificare: actul prin care Dumnezeu declară o persoană nevinovată și dreaptă în
baza credinței sale în Isus Cristos
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