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LOCUL LUI ISRAEL ÎN PLANUL LUI DUMNEZEU 
Romani 9:1-18 

Discutați întrebările recapitulative din lecția anterioară. 

ZIUA 1: ROMANI 9:1-3—INIMA LUI PAVEL PENTRU ISRAELIȚI 
1. Ce cuvinte sau fraze revelează sentimentele lui Pavel în timp ce explorează faptul că evreii au respins 

evanghelia? 
 
 

2. De ce crezi că Pavel simte nevoia să își convingă cititorii de preocuparea lui profundă pentru israeliți? 
 
 

3. Cum ți se par versetele 1-3 dacă ai în vedere logica strălucită a lui Pavel? 
 
 

4. Citește Exod 32:31-32. Ce asemănări vezi între Pavel și Moise? 
 
 
 5. Citește Isaia 53:6-8; 2 Corinteni 5:21; și Galateni 3:13. 

a. Cum a făcut Cristos ceea ce era Pavel dispus să facă de dragul lui Israel? 
 
 

b. Ce deosebire este între ceea ce a oferit Pavel și a realizat Isus? 
 

ZIUA 2: ROMANI 9:4-5—PROMISIUNILE ȘI PRIVILEGIILE LUI ISRAEL 
 6. a. Care sunt câteva din privilegiile pe care le-a dat Dumnezeu israeliților? 
 
 

b. De ce privilegiu, din cele enumerate de Pavel, e posibil să fie exceptați israeliții? 

 
 
 7. a. Citește versetele 4-5 împreună cu Genesa 12:3 și 22:18. Care a fost scopul ultim al privilegiilor date 

de Dumnezeu israeliților? 
 
 
b. Ce te ajută asta să înțelegi despre responsibilitatea care însoțește privilegile date de Dumnezeu? 

Cum ți se se aplică ție personal răspunsul la întrebarea anterioară? 
 
 
 
 8. De ce, în ciuda acestor privilegii, tonul lui Pavel din versetele 1-5 capătă o nuanță tragică? 
 

ZIUA 3: ROMANI 9:6-7—ISRELUL AUTHENTIC 
 9. De aprofundat: De ce ar putea unii presupune că a dat greș cuvântul lui Dumnezeu? (Vezi Genesa 17:3-

8 și Deuteronom 28:58-66.) 
 
 
 



ÎNTREBĂRI PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL AL LECȚIEI 18 2 ROMANS 

 10. Citește Romani 9:8-9; Genesa 15:1-6; 17:15-19; 21:1-7; și Galateni 4:21-31. Cum explici unei persoane 
care nu este familiară cu Biblia faptul că Isaac a fost copilul promis? 

 
 
 11. Ce impact a avut respingerea lui Cristos de către israeliți asupra valabilității promisiunii lui Dumnezeu? 

În ce mot te poate încuraja acest lucru? 
 
 
 12. Conform Romani 2:28-29, cine este “cu adevărat Evreu”? (Vezi de asemenea Galateni 3:6-7, 26, 29.) 
 
 
 13. Cum ai putea formula, cu propriile tale cuvinte, argumentul lui Pavel din versetele 6-7? 
 
 

ZIUA 4: ROMANI 9:8-13—COPIII PROMISIUNII 
 14. La cine se referă expresiile din versetul 8? 

a. “copii ai cărnii” 
 

b. “copii ai promisiunii” 
 
 15. Bazat pe versetele 11, cum explici alegerea lui Iacov în locul lui Esau? 
 
 
 16. Cum susține Pavel faptul că alegerea lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu meritele lui Iacov sau 

Esau? 
 
 
 

ZIUA 5: ROMANI 9:14-18—SCOPUL SUVERAN AL LUI DUMNEZEU 
 17. a. Ce întrebare adresează Pavel în versetele acestea? 
 

b. Care este răspunsul? 
 

 
 18. Cum ne ajută acest pasaj să înțelegem modul în care Dumnezeu poate folosi chiar și lideri de guvern 

care nu îl urmează pe El ca să își împlinească planurile Lui? 
 

ZIUA 6: PARTICIPĂ ÎN CLASĂ 
 
APLICĂ cea ai învățat. Pasiunea lui Pavel pentru mântuirea lui Israel—până acolo încât era 
gata să se jertfească pe sine în locul lor—este uimitoare. Este și mai remarcabilă în lumina 
dificultăților prin care a trecut el cu evreii. Deși Pavel s-a identificat cu mândrie cu frații lui 
evrei, el a suferit din partea lor în mod repetat respingere, vorbire de rău, acuzații și lovituri 
(Fapte 13-14, 2 Corinteni 11:24-25). Cu toate acestea, Pavel dorea cu sinceritate bunăstarea 
lor spirituală. Pavel s-a rugat ca ei să își găsească locul în promisiunile lui Dumnezeu. 
Bineînțeles că Dumnezeu nu ne-ar cere să renunțăm la mântuirea noastră de dragul mântuirii 
altcuiva. Atitudinea lui Pavel față de cei care l-au persecutat oferă însă un exemplu provoca-
tor de iubire a dușmanilor. Această iubire nu vine în mod natural—de fapt, ea este opusul 
instinctului uman. Însă, tot așa cum Dumnezeu i-a dat lui Pavel harul de a-și iubi dușmanii, ne 
poate și nouă schimba inimile pentru a ne păsa de cei care ne-au rănit. Vorbește cu 
Dumnezeu despre orice persoană sau grup pe care îți este greu să îl ierți și să-l iubești. 
Săptămâna asta începe să te rogi pentru ei. Cere-i lui Dumnezeu să te ajute să îi vezi așa 
cum îi vede El și să îți facă inimia tot mai asemănătoare inimii Lui. 


