
Studiul 6

Moartea lui Hristos şi Legea

Textul de memorat: „Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte 
Legea ca să fiţi ai Altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi, şi aceasta ca să aducem rod 
pentru Dumnezeu.” (Romani 7:4)

Duminică

1. Romani 7:1-6; 1. Nu ştiţi, fraţilor - căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea - că Legea 
are stăpânire asupra omului câtă vreme trăieşte el?
2. Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar  
dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei.
3. Dacă deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă; dar 
dacă-i moare bărbatul,  este dezlegată de lege, aşa că nu mai este preacurvă, dacă se 
mărită după altul.
4. Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai  
altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu.
5. Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, 
lucrau în mădularele noastre şi ne făceau să aducem roade pentru moarte.
6. Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea 
robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.

Luni

2. Romani 7:7-13; 7. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, 
păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu 
mi-ar fi spus: "Să nu pofteşti!"
8. Apoi păcatul a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte;  
căci fără Lege, păcatul este mort.
9. Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; dar, când a venit porunca, păcatul a înviat, şi  
eu am murit.
10. Şi porunca, ea, care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea.
11. Pentru că păcatul a luat prilejul, prin ea m-a amăgit, şi prin însăşi porunca aceasta m-a 
lovit cu moartea.
12. Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.
13. Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la 
iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară  
din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă.

Marți

3. Romani 4:15; Pentru că Legea aduce mânie; şi unde nu este o lege, acolo nu este nici  
călcare de lege.

Romani 5:13; Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ţinut în seamă 
câtă vreme nu este o lege.
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Romani 7:7; Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul 
nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi  
spus: „Să nu pofteşti!”

Romani 7:8-11; 8. Apoi păcatul a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă,  
tot felul de pofte; căci fără Lege, păcatul este mort.
9. Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; dar, când a venit porunca, păcatul a înviat, şi  
eu am murit.
10. Şi porunca, ea, care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea.
11. Pentru că păcatul a luat prilejul, prin ea m-a amăgit, şi prin însăşi porunca aceasta m-a 
lovit cu moartea.

4. 1  Corinteni  15:54-58; 54.  Când  trupul  acesta,  supus  putrezirii,  se  va  îmbrăca  în 
neputrezire,  şi  trupul  acesta  muritor  se  va  îmbrăca  în  nemurire,  atunci  se  va  împlini  
cuvântul care este scris: "Moartea a fost înghiţită de biruinţă.
55. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?"
56. Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea.
57. Dar mulţumiri  fie aduse lui  Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus 
Hristos!
58. De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului,  
căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

Miercuri

5. Faptele apostolilor  13:38,39; 38. Să ştiţi,  dar,  fraţilor,  că în  El  vi  se vesteşte iertarea 
păcatelor;
39. şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi  iertaţi prin 
Legea lui Moise.

Romani 8:3; Căci - lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere 
– Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe 
însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,

Galateni 3:21; Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! 
Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.

Joi

6. Psalmii 51:5; Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.

Isaia 64:6; Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină 
mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.

Romani 3:23; Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

7. Romani 6:23; Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Geneza 2:17; Dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care  
vei mânca din el vei muri negreşit.

Ezechiel 18:4; Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, 
tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.

1 Ioan 5:3; Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
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