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MORT FAȚĂ DE PĂCAT ȘI VIU FAȚĂ DE CRISTOS 
Romani 6:1-14 

ZIUA 1: ROMANI 6:1-2—ÎNȚELEGEREA HARULUI 
1. Ce îl frământă pe Pavel în versetul 1? Este oare această preocupare valabilă și în ziua de azi? De ce 

da, de ce nu? 
 

 
 2. În versetele 2-3, Pavel tratează modului greșit de abordare a întrebării anterioare. Formulează cu pro-

priile tale cuvinte răspunsul lui Pavel. 
 

ZIUA 2: ROMANI 6:3-4—VIAȚĂ NOUĂ DIN MOARTE 
3. Cum explică versetul 3 modul în care am “murit față de păcat” (6:2)? 

 
 

4. De aprofundat: Cum suntem noi botezați în Isus Cristos conform următoarelor pasaje? 
a. Faptele apostolilor 2:37-39 

 
 

b. 1 Corinteni 12:13 
 
 

c. Galateni 3:26-28 

 
 

d. Coloseni 2:9-12 
 
 
 5. Ce a intenționat Dumnezeu cu noi atunci când ne-a identificat cu moartea și învierea lui Isus? De ce a 

fost necesar acest lucru? 
 
 

ZIUA 3: ROMANI 6:5-7—ELIBERAREA DE PĂCAT 
 6. a. Ce rezultate spune Pavel că apar, în urma identificării noastre cu moartea lui Cristos? 

   
 
b. Ce înseamnă practic pentru tine aceste rezultate? (Vezi de asemenea Galateni 2:20.) 

 
 
 7. De discutat: Ce distincție este între a fi “elibrat de păcat” și a fi “liber să nu păcătuiești”? (Vezi și 2 

Corinteni 5:17-21 și Efeseni 4:22.) 
 
 

ZIUA 4: ROMANI 6:8-11—MORT FAȚĂ DE PĂCAT SAU VIU PENTRU CRISTOS 
 8. Ce îți comunică limbajul lui Pavel din Romani 6:9 despre convingerea lui privind învierea lui Isus din 

morți? 
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 9. Ce expresie din versetul 6:9 face distincția între învierea lui Isus Cristos și a celor pe care El i-a înviat 

din morți în timpul lucrării Sale pe pământ? 
 
 
 
 10. Ce ne spune versetul 6:10 despre amploarea și finalitatea lucrării lui Cristos? Citește de asemenea și 

Evrei 7:23-27. 
 
 
 
 11. În versetul 11, Pavel își încurajează cititorii “să se considere” morți față de păcat. Să fie oare vorba 

despre o acțiune punctuală sau de una repetată? Explică. 
 
 

ZIUA 5: ROMANI 6:12-14—RĂSPUNSUL CREȘTINULUI 
 12. Ce rezultate apar atunci când permitem păcatului să domnească în viața noastră? 
 
 
 13.  a. La ce acțiuni negative specifice îndeamnă Pavel în versetele 12 și13? 
 
 

b. La ce acțiuni pozitive specifice îi îndeamnă Pavel pe cititori? 

 
 
 14. Ce argument final oferă Pavel ca să susțină că nu este nevoie să trăim sub domnia păcatului? 
 
 
 
 15. Cum poți descrie relația dintre credincios și 

a. pedeapsa păcatului? 

 
 

b. puterea păcatului? 
 
 
 16. De aprofundat: Care este rolul lui Cristos în tratarea păcatului conform textului din Romani 6:1-14? 
 
 
 

ZIUA 6: PARTICIPĂ ÎN CLASĂ 
 
APLICĂ ce ai învățat. În acest pasaj, Pavel ne încurajează să trăim pentru Cristos în noutatea 
vieții. Antrenorii sportivi în discursurile inspiratoare de dinaintea jocurilor își provoacă adesea 
jucătorii să privească adânc în interiorul lor și să își dea toată silința. Nu de așa ceva este 
vorba însă în acest pasaj. Pavel nu face nici o referință la bunătatea sau capacitatea umană, 
ci își clădește întreg argumentul pe identificarea cu și pe dependența de Isus Cristos. Citește 
din nou întregul pasaj ca să observi acccentul său explicit pe lucrarea lui Cristos ca fiind 
singura temelie a noii noastre vieți. Este Isus, cu adevărat singura temelie a noii tale vieți, sau 
mai păstrezi încă elementele încrederii în sine? În ce mod mai ești ispitit uneori să te bazezi 
pe tine însuți? Mulțumește-i acum lui Isus dacă te-a ajutat să ajungi în starea de a te încrede 
pe deplin în El. Ce pași ai putea să faci săptămâna aceasta ca să te încrezi mai mult în El, în 
cazul în care mai continui să încerci să trăiești viața creștină prin propria ta putere? 


