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RĂSCUMPĂRAT PENTRU A FI LIBER
Romani 7:1-12
Discutați întrebările recapitulative ale lecției anterioare.

ZIUA 1: ROMANI 7:1-4—LIMITĂRILE LEGII
1. Ce vrea să accentueze Pavel cu privire la limitările Legii prin analogia cu căsătoria?

2. Cum moare un credincios față de Lege? (Vezi de asemenea Efeseni 2:1-5.)

3. a. Cu ce scop am murit față de Lege?

b. Ce sugerează Pavel că ar rebui să se întâmple atunci când urmărim acest scop?

4. Ce sugerează următoarele versete că înseamnă “rod pentru Dumnezeu”?
a. Ioan 4:27-39

b. Galateni 5:22-23

c. Efeseni 5:9

ZIUA 2: ROMANI 7:5-6—ÎNAINTE ȘI DUPĂ
5. Ce legătură este între poftele noastre păcătoase și Lege?

6. Ce se întâmplă atunci când Legea revelează poftele noastre păcătoase?

7. Cum am fost noi eliberați de Lege?

8. Cum scoate Pavel în evidență deosebirrile dintre viața noastră înainte și după eliberarea de Lege?

ZIUA 3: ROMANI 7:7-8—LUCRAREA PĂCATULUI ÎN NOI
9. a. Ce concluzie cu privire la Lege respinge Pavel cu tărie?

b. De ce ar putea fi cineva ispitit să tragă concluzia pe care o respinge Pavel?

10. Citește Romani 3:20, 28 și Galateni 2:16. În baza studiului tău până în prezent, crezi că ar putea fi cineva mântuit prin păzirea Legii? Explică.
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11. Care este, conform învățăturii lui Pavel, rolul Legii în procesul mântuirii?

12. În ce sens creză că păcatul este mort fără Lege?

ZIUA 4: ROMANI 7:9-11—MORT SAU VIU?
13. Ce produce Legea, conform versetului 10?

14. a. Ce sinonime are cuvântul înșală?

b. Cât de precis descriu aceste sinonime bătălia zilnică a credinciosului cu păcatul?

15. Care este rezultatul înșelăciunii păcatului, conform versetului 11?

ZIUA 5: ROMANI 7:12—NATURA LEGII
16. Citește Matei 5:17-20. Cum s-a raportat Cristos la Lege?

17. Din versetul 12, care este concluzia lui Pavel cu privire la Lege?

18. În baza studiului tău din Romani 7:1-12, completează în tabelul de mai jos atât aspectele pozitive cât și
cele negative ale Legii și ale lucrării ei.
Pozitive
Negative

19. De aprofundat: fă același lucru în Galateni 3:10-14 și Evrei 7:18-19.
Pozitive

Negative

ZIUA 6: PARTICIPĂ ÎN CLASĂ
APLICĂ ce ai învățat. Mântuirea este un dar care poate fi primit, nu un statut care poate fi
câștigat. Moartea lui Cristos în locul nostru ne-a eliberat odată pentru totdeauna de Lege și
de frustrarea și ineficacitatea încercării de a câștiga favoarea lui Dumnezeu păzind un set de
reguli. Am fost eliberați de Lege pentru a-i sluji lui Dumnezeu plini de recunoștință. În ce mod
te simți recunoscător pentru darul libertății oferit de Dumnezeu? În ce mod te mai simți încă
legat de obligația de a-i sluji lui Dumnezeu? Spune-I lui aceste lucruri. Dacă inima ta trebuie
să se schimbe, roagă-i pe El să ți-o schimbe.

