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 Lecția 5 

 

Răscumpărarea prin Isus Cristos 

Romani 3:21-31 
ababababababababababababbabab 

 
DE MEMORAT ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ: Romani 3:23-24 
“Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 
Și sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, 
prin răscumpărarea care este în Hristos Isus..” 

 
GRUPUL 1: Recapitulează – Romani 2:17-3:20 
 
1. (Vei descoperi cuvântul de mai jos dacă, pe fiecare linie goală treci prima 

literă cu care începe cuvântul care descrie fiecare imagine de mai jos, iar din 
ultima imagine treci întregul cuvânt.)  Chiar dacă oamenii nu au credință, 
Dumnezeu este întotdeauna: 
 
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ _______   

 
 

 
 
 
GRUPUL 2: Adevărata dreptate – Romani 3:21-22 
 
2a.  În lecția 4, ai învățat că nu devenim drepți păzind legea. De unde vine 

dreptatea? (versetul 21) 
 
  de la __________________ 
 
 b.  Acest plan nu este nou.  Ce parte din Vechiul Testament vorbește despre el? 
 
  L _ _ _ _  și  P _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Vine prin credința în _________________________________________ 
pentru toți cei care _________________________________________ 
________. 
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GRUPUL 3: Problema omului, Răspunsul lui Dumnezeu – Romani 3:23-24 
 
4a. Ce cuvânt din versetul 23 ne spune cine este vinovat de păcat? 
 
   _____________________________ 

 
b. Versetele de memorat pentru această lecție sunt foarte importante 

deoarece ele însumează planul de mântuire al lui Dumnezeu prin Isus Cristos.   
Completează cuvintele care lipsesc din următoarele versete: 

 
 Căci toți au _______________ și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.  

Ei sunt 
 
 __________________________ fără plată, prin ____________ Lui 

prin 
 

_____________________________________ care este în Isus 
Cristos. 
 
 

 c. Pentru a înțelege ceea ce ne explică Pavel este important să descoperim 
semnificația acelor cuvinte. Folosind Dicționarul de bază CBSI, completează 
spațiile libere pentru finaliza definițiile. 

 
 A justifica: a declara ______________ sau 

__________________________. 
 
 Har: ______________, _________________, și ______________ 
 
 Dumnezeu ne dă gratuit chiar dacă noi nu 

__________________________. 
 
 Răscumpărare: cumpărarea ______________; scăparea de 

_____________ și  
 
 de ________________________________. 

 
5. Citește cu atenție versetele 24. Cât de mult ne costă pe noi? 

____________________ 
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GRUPUL 4: Sacrificiul lui Cristos – Romani 3:25-26 

Notă: Ziua Ispășirii este cea mai sumbră zi dintre sărbătorile evreiești.  
Ispășirea este plătirea pentru sau îndreptarea comportamentului rău sau a 
lezărilor. Ziua Ispășirii a fost deci ziua sacrificiului făcut pentru îndreptarea 
păcatelor poporului. În fiecare an, în ziua Ispășirii se aduceau doi țapi la altarul 
cortului. Unul dintre țapi era omorât. Marele Preot aducea sângele lui în Sfânta 
Sfintelor și stropea scaunul Îndurării care acoperea Chivotul Legământului unde 
erau păstrate tablele Legii. Sângele făcea “ispășirea” temporară a păcatelor 
poporului. Preotul își punea apoi mâinile pe capul celui de-al doilea țap, 
transferând, în mod simbolic, păcatele poporului asupra “țapului ispășitor.” Țapul 
acela era apoi dus departe în pustie și lăsat liber – ca semn că păcatele lor au 
fost îndepărtate. 

 
6. Cum L-a prezentat Dumnezeu pe Isus? 

 
Un _____________ de ________________ 
În moartea Lui sacrificială, Isus Cristos a devenit ispășirea permanentă 
a păcatelor noastre. 
 

7a.Ce a demonstrat Dumnezeu în moartea sacrificială a lui Cristos? (versetul 
25) 
    ____________________________ 
 
  b. Definește justiție completând spațiile libere. 
 

Justiție:  stabilirea corectă a _______________ și _______________ 
distribuirea ___________________ și ____________________ 

meritate. 
 
8. Cine a fost justificat? (versetul 26) 

 
 
 

GRUPUL 5: Legea este împlinită prin credință – Romani 3:27-31 
 
10. Cum este cineva justificat? (versetul 28) Scrie cuvântul pe crucea de mai 

jos. 
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11.  Dumnezeu este Dumnezeul căror grupuri? (versetul 29) 

 
__________________________ și 
______________________________ 
 
Asta înseamnă oricine! 
 
 

GÂNDEȘTE-TE LA ASTA: 

Isus Cristos a fost "jertfa noastră de ispășire"  

pentru a ne salva de la păcat și moarte. 

El a făcut asta pentru tine și pentru mine! 

El merită să fie primul în viața noastră. 

Are El primul loc în viața ta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIC DICȚIONAR CBSI 
 

A justifica: a declara nevinovat sau drept. 
 
Har: dragostea, grija și mântuirea pe care le dă Dumnezeu gratuit chiar dacă nu le 

merităm 
 
Răscumpărare:  a cumpăra înapoi; mântuirea din păcat și de pedeapsa lui 

 
Justiție: stabilirea corectă a binelui și răului. Distribuirea răsplății sau a pedepsei 
meritate. 
 

 
 
 
 

 


