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                  Romani 
 Judecata dreaptă a lui Dumnezeu - Romani 2:1-16 
  ababababababababababab 

MEMOREAZĂ ADEVĂRUL 
„De la crearea lumii, însuşirile Lui invizibile, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, 

au fost percepute clar, fiind înţelese din ceea ce a fost creat, 
pentru ca ei să fie fără scuză…” Romani 1:20 

  ababababababababababab 

Întrebări de studiu indivdual 
(Te rog să scrii verstele în care găsești răspunsuri. Întrebările însoțite de asterix (*) sunt 
pentru aprofundare) 

GRUPUL 1: RECAPITULEAZĂ – ROMANI 1:18-32 
1. La ce s-a închinat omenirea după ce a refuzat să îl glorifice sau să îi mulțumească lui 

Dumnezeu? (Vezi Romani 1:23) __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ababababababababababab 

GRUPUL 2: DREPTUL LUI DUMNEZEU DE A JUDECA ROMANI 2:1-4 
2. a De ce ne avertizează Pavel în versetul 1? _________________________________ 

b. Ce ne facem nouă înșine atunci când facem așa ceva? ______________________ 
_____________________________________________________________________ 

3. Definește cuvântul judecată folosind dicționarul CBSI. __________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
b. Pe ce se bazează judecata lui Dumnezeu? ________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 4. a. Scrie cuvintele care îl descriu pe Dumnezeu în versetul 4. _____________________ 
___________________________________________________________________________________ 
b. La ce ne îndeamnă bunătatea lui Dumnezeu (versetul 4)? _____________________ 
c. Definește cuvântul respectiv. ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
ababababababababababab 

GRUPUL 3: RESPINGEREA BUNĂTĂȚII LUI DUMNEZEU 2:5-8 
 5. a.  Ce atitudini determină pe cineva să adune mânie împotriva lui însuși? ___________ 

_____________________________________________________________________ 
 6. a.  Ce dă Dumnezeu celor care, prin perseverența facerii binelui, caută gloria, cinstea 

și nemurirea? ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

b. Definește  perseverența _____________________ 
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  c. Care va fi consecința pentru cei care își urmăresc propriile interese, care resping 
adevărul și urmăresc răul? _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ababababababababababab 

GRUPUL 4: ÎNȚELEGEREA IMPARȚIALITĂȚII LUI DUMNEZEU 2:9-13 
 7. Versetele 9-10 ne învață că rezultatele comportamenului bun sunt diferite de cele ale 

celui rău. Trage o linie între dinspre fiecare rezultat din coloana din dreapta spre com-
portamentul care îl cauzează. 

  Dacă o persoană     efectul este 
 se comportă bine    glorie 
       necaz 
       strâmtorare 
 se comportă rău    cinste 
       pace 
   8.a. Versetul 11 ne spune că Dumnezeu nu dă dovadă de favoritism. Definește favorit-

ismul. 
________________________________________________________________________________ 

     b. Cine va fi declarat drept, conform versetului 13? _____________________________ 
____________________________________________________________________ 

Este important să înțelegem că accentul pe care îl pune Pavel pe faptele bune în Romani 
2:6-14 nu îi contrazice declarația privind mântuirea prin credință. „Deoarece în ea este de-
scoperită o dreptate oferită de Dumnezeu, care vine din credinţă şi care duce la credinţă, 
aşa cum este scris: «Cel drept va trăi prin credinţă.»” În Romani 2:6-14 Pavel spune că nu 
cunoașterea adevărului lui Dumnezeu îi este plăcută Lui. Ceea ce îi face plăcere lui 
Dumnezeu este dovada pocăinței vizibile în viața persoanei care crede în Isus Cristos. 

ababababababababababab 

GRUPUL 5: DISCERNEREA MOTIVELOR INTERIOARE 2:14-16 
  9.a. Înainte de venirea lui Isus, neamurile nu aveau legea scrisă dată de Dumnezeu 

evreilor? Unde scrie Pavel că cerințele legii erau scrise pentru neamuri? 
  _______________________________________________________________________________ 

b.*Ce crezi să înseamnă asta? ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 10. Compară 1 Samuel 16:7 cu Romani 2:14-15. Scrie cu propriile cuvinte ce este im-
portant pentru Dumnezeu? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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  ababababababababababab 
  URMĂREȘTE ADEVĂRUL: 

În capitolul 1, Pavel are în vedere în primul rând acțiunile exterioare ale cuiva. Capitolul 
doi pare să vorbească despre ce gândește și simte cineva în interior. Isus ne spune: Omul 
bun scoate ce este bun din vistieria bună a inimii lui, dar cel rău scoate ce este rău 
din inima lui cea rea. Căci din belşugul inimii vorbeşte gura! (Luca 6:45) Acțiunile noastre 
sunt rezultatul a ceea ce gândim și simțim în lăuntrul nostru. Este momentul să verifici ce 
se revarsă din inima ta: 

De ce faci ceea ce faci? Pentru că așa îți place ție? 
Sau pentru că îl iubești pe Dumnezeu și vrei să îi fii plăcut Lui? 

Vrei să îi ceri lui Dumnezeu să îți cerceteze inima și să te ajute să trăiești ca să îi fii 
plăcut Lui? 

ababababababababababab 


