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MÂNTUIRE FĂRĂ RESTRICȚII 
Romani 10:5-21 

Scrie Cuvântul lui Dumnezeu pentru această săptămână: Romani 10:17. 
 
Discuțați întrebările recapitulative ale lecției anterioare. 

ZIUA 1: ROMANI 10:5-8—TRĂIREA PRIN LEGE SAU PRIN CREDINȚĂ 
 1. Ce spune Moise în versetul 5 despre temeiul dobândirii dreptății prin Lege? (Vezi de asemenea Levitic 

18:5.) 
 
 
 2. În baza versetului 5, cât loc pentru credință lasă trăirea prin Lege? 
 
 
 3. Pe ce bază va fi judecat cineva care alege să trăiască prin Lege? (Citește Romani 2:12-15, 17-24; Iacov 

2:10.) 
 
 
 4. a. Ce implică întrebările lui Pavel din versetele 6-7 cu privire la efortul omului de a-l căuta pe 

Dumnezeu? 
 
 

b. Este această căutare necesară după părerea lui Pavel? De ce da, de ce nu? 

 
 
 5. În baza acestor versete, ce pare mai dificilă: trăirea prin Lege sau prin credință? De ce? 
 

ZIUA  2: ROMANI 10:8-11—RĂSPUNSUL CREDINȚEI 
 6. Ce sugerează versetul 8 despre accesul nostru la Dumnezeu? 
 
 7. Citește cu atenție „cuvântul credinței” proclamat de Pavel. Ce răspuns intern și extern este necesar în 

vederea mântuirii? 
a. Răspunsul intern  

 
b. Răspunsul extern  

 
 8. a. Ce înseamnă să spui „Isus este Domnul”? (Vezi Exod 3:13-17; Ioan 8:58; 10:30.) 
 
 
  b. De ce trebuie să credem că „Dumnezeu l-a înviat din morți”? (Vezi 1 Corinteni 15:4, 14, 17-19.) 
 

ZIUA 3: ROMANI 10:12-13—DIMENSIUNILE DRAGOSTEI LUI 
 9. a. Este cineva avantajat în ce privește accesul la Dumnezeu?  
 

b. Pe cine invită Dumnezeu să vină a El? 

 
c. Este în vreun fel limitată puterea sau dorința Domnului de a răspunde? 
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 10. Conform versetelor 9-13, ce cuvinte sau fraze definesc rolul pe care îl are exprimarea voinței libere a 
omului în vederea mântuirii? 

 
 
 11. Ce cuvinte sau fraze subliniaă dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii? 
 
 

ZIUA 4: ROMANI 10:14-17—RĂSPÂNDIREA CUVÂNTULUI 
 12. Cele patru întrebări din versetele 14-15 arată o progresie logică. Citește cu atenție pasajul și definește 

pașii cu propriile tale cuvinte. 
 
 
 
 13. La ce răspuns ne putem aștepta uneori atunci când ne împărtășim credința? Ce verset răspunde la 

această întrebare? 
 
 
 14. Recitește Romani 10:14-17. În ce mod, înțelegerea acestor versete, îți afectează dorința de a-ți 

împărtăși credința? 
 
 
 15. De aprofundat: În versetul 15 Pavel citează din Isaia 52:7. Scrie esența veștii bune adusă Sionului (lui 

Israel). 
 
 

ZIUA 5: ROMANI 10:18-21—RĂSPUNSUL LUI ISRAEL 
 16. Ce argumente folosește Pavel în această secțiune pentru a combate orice argument în favoarea 

respingerii evangheliei de către Israel? 
 
 
 17. De ce este important pentru Paul să folosească Legea și Proorocii pentru a-și susține argumentul? 
 
 
 18. Cum răspunde Pavel pretenției că Israel nu a avut oportunitatea să răspundă? 
 
 
 19. Ce ne spune versetul 21 despre 

a. Dumnezeu? 
 
 

b. Israel? 
 

ZIUA 6: PARTICIPĂ ÎN CLASĂ 
 
APLICĂ cele învățate. Dumnezeu este gata să binecuvinteze din belșug pe oricine apelează 
la El. Așa cum le-a explicat însă Pavel romanilor, înainte de crede în Dumnezeu și de a apela 
la El, o persoană trebuie să cunoască ceva despre El. Acesta este motivul pentru care 
Dumnezeu vrea ca fiii și fiicele Lui să împărtășească vestea bună, să ducă Cuvântul Lui 
„până la marginile pământului”. Uneori rezultatele nu sunt imediat vizibile, însă Dumnezeu 
promite să se descopere chiar și celor care nu Îl caută (10:20). Stai de vorbă cu Dumnezeu 
despre locurile în care vrea să te implici în acest ciclu. Poate că este vorba despre împărtăși-
rea umblării tale personale cu El. Poate că este vorba de sprijinirea unui efort local de 
împărtășire a evangheliei sau de un parteneriat cu o misiune globală. Ca răspuns la ceea ce 
îți arată El, împărtășește cu cineva săptămâna asta „bogățiile” lui generoase.  


