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TRIUMFUL HARULUI 
Romani 5:12-21 

Discutați întrebările recapitulative ale lecției anterioare. 

ZIUA 1: ROMANI 5:12-14–MOȘTENIREA NOASTRĂ ÎN ADAM 
1. Pentru a te familiariza cu contextul raționamentului lui Pavel din versetul 12, citește atent Genesa 3:1-6. 

a. Ce a întrebat-o șarpele pe Eva?  
 

 
b. Fii atent la modul în care este formulată întrebarea. Ce a dat șarpele de înțeles? 

 
 

c. Ce din sugestia șarpelui reprezintă esența ispitei de a păcătui? 

 
 

2. Deși nu s-a ținut „socoteala” păcatului înainte de Lege, păcatul a avut consecințe. Care sunt cele mai 
devastatoare consecințe ale păcatului lui Adam conform versetelor din Genesa 3:19 și 22? 

 
 
 3. Ce crezi că a vrut să spună Pavel prin expresia „moartea a domnit” (versetul 14)? 
 

ZIUA 2: ROMANI 5:14-16–MOȘTENIREA NOASTRĂ ÎN CRISTOS 
 4. În ce mod a fost Adam un „tip” al lui Isus Cristos, Cel ce urma să vină? (Vezi de asemenea 1 Corinteni 

15:20-22.) 
 
 
 5. La ce „dar” se referă Pavel în versetele 15-16? (Vezi de asemenea Romani 5:21; 6:23; Efeseni 2:8.) 
 
 
 6. În ce mod diferă darul adus de Cristos de efectul produs asupra noastră de păcatul lui Adam? 
 
 
 7. Care cuvinte din versetul 15 descriu mărimea harului lui Dumnezeu? 
 
 
 8. Ce efect a avut asupra omenirii judecata păcatului lui Adam? 
 

ZIUA 3: ROMANI 5:17–CONTRASTING RULERS 
 9. a. Cum descrie Pavel harul lui Dumnezeu în contrast cu efectul devastator al păcatului lui Adam în 

versetul 17? 

 
 

b. Cu ce îmbogățește această descriere modul în care înțelegi tu lucrarea lui Dumnezeu în favoarea no-
astră? 

 
 
 10. În ce mod „domnim” noi în viață conform următoarelor versete? 

a. 2 Corinteni 4:16-17 
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 b. Efeseni 1:18-21 

 
Ziua 4: Romani 5:18-19–Lucrarea lui Dumnezeu pentru noi 
 11. Ce ți se pare a fi cel mai important lucru în comparația făcurtă de Pavel între Adam și Cristos? 
 
 
 12. De aprofundat: Ce ne spun următoarele pasaje despre Isus Cristos? 

a. Marcu 14:32-36 
 
 

b. Ioan 5:16-23 

 
 

c. Evrei 4:15-16; 5:7-8 
 
 
 13. Ce impact ar trebui să aibă faptul că am fost îndreptățiți asupra oricărui sentiment de condamnare 

produs de păcătoșenia noastră? (Vezi Romani 8:1.) 
 

ZIUA 5: ROMANI 5:20-21–HAR MAI MARE DECÂT PĂCATUL 
 14. Pavel ne amintește din nou scopul Legii. Care a fost scopul Legii? (Nu uita Romani 4:15 și 5:13; vezi de 

asemenea Romani 7:7.) 
 
 
 15. Formulează versetul 20 cu propriile tale cuvinte. 
 
 
 16. Din versetele 20-21, 

a. cine sau ce domnește în viețile necredincioșilor? 
 
 

b. cine sau ce domnește în viețile credincioșilor? 

 
 
 17. Ce realizează harul? 
 
 
 18. Care sunt implicațiile momentane și veșnice ale acestui har pentru tine? 
 

ZIUA 6: PARTICIPĂ ÎN CLASĂ 
 
APLICĂ ce ai învățat. Cuvintele nu pot descrie bogăția harului lui Dumnezeu revărsat asupra 
noastră fără nici un merit al nostru. Cei mai mulți dintre noi au avut, la un moment dat, dificul-
tatea de a înțelege cum poate Dumnezeu ierta un anumit păcat sau păcătoșenia noastră în 
general. Concluzia acestui pasaj este că, indiferent cât de mare ar fi păcatul nostru, harul lui 
Dumenzeu este și mai mare. „Har, har, harul lui Dumnezeu, har mai mare decât tot păcatul 
nostru.” Săptămâna acesta reflectează asupra acestui gând și scrie, doar pentru tine și 
Dumnezeu, păcatele care te fac să îți simți cel mai puternic vinovăția. Apoi, în timp ce aprinzi 
hârtia sau o rupi în bucăți, spune, „Harul lui Dumnezeu este mai mare.” Mulțumește-i lui 
Dumnezeu în timp ce te odihnești în harul Lui nemărginit. 


