
ROMANI LECȚIA 21 
© 2015 •  COMMUNITY BIBLE STUDY  

WWW.CBSINTERNATIONAL.ORG 

Cu excepția cazurilor menționate explicit, toate pasajele din Scriptură sunt din Biblia: 
Noua traducere în limba română®. Copyright© 2006 de Biblica, Inc.® 

 

RĂDĂCINA ȘI RAMURA 
Romani 11:1-24 

Citește în fiecare săptămână întregul pasaj din Scriptură înainte de a începe studiul. Notează-ți apoi versetele 
în care găsești răspunsurile. 
 
Discutați întrebările recapitulative din lecția precedentă.  

ZIUA 1: ROMANI 11:1-5–RĂSPUNSUL RĂMĂȘIȚEI  
1. Recitește Romani 10:21 și Romani 11:1. Cine crede Pavel că este responsabil pentru înstrăinarea de 

Dumnezeu a lui Israel? 
 
 
 2. Ce exemple folosește el pentru a arăta că Dumnezeu nu este responsabil pentru înstrăinarea lor? 
 
 

3. Ce crezi că simțea Ilie și ce cerea el? (versetul 2; vezi de asemenea 1 Împărați 19:9-18)? 
 
 
 4. Cât de temeinică era premisa fundamentală a argumentului lui Ilie? 
 
 
 5. De aprofundat: Conceptul rămășiței credincioase era familiar israeliților. Ce va favoriza întoarcerea 

rămășiței conform următoarelor pasaje? 
a. Isaia 11:9-11 

 
b. Ieremia 23:3-6 

 

ZIUA 2: ROMANI 11:5-10–HARUL CA TEMELIE 
 6. a. Pe ce temei a ales Dumnezeu rămășița? 
 

b. De ce crezi că a fost Pavel nevoit să accentueze acest lucru în legătură cu rămășița lui Israel? 
 
 
 7. În baza studiului tău de până în prezent, de ce crezi că nu a reușit Israel să obțină ceea ce căuta? (Vezi 

de semenea Romani 9:31.) 
 
 
 8. Cu ce te ajută Lecția 18 (din Romani 9:14-18) ca să înțelegi împietrirea de care vorbește Pavel în 

versetele 8-10? 
 
 
 9. Ce a spus Isus despre inima împietrită a lui Israel în următoarele pasaje? 

a. Matei 23:37 

 
b. Ioan 5:33-40, 45-47 

 

ZIUA 3: ROMANI 11:11-16–RECONCILIEREA ESTE ÎNCĂ POSIBILĂ 
 10. Ce urmărește de fapt întrebarea din versetul 11? 
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 11. Ce efect secundar a avut respingerea lui Israel? 
 
 
 12. Ce propoziții din acest pasaj revelează inima lui Pavel pentru evrei, în ciuda faptului că el se consideră 

apostolul Neamurilor? 
 
 
 13. În ce mod vede Pavel că mântuirea neamurilor este spre binele evreilor? 
 

ZIUA 4: ROMANI 11:17-21–ATITUDINEA ADECVATĂ A CREDINȚEI 
 14. a. Conform versetelor 17 și 18, ce avertizare dă Pavel neamurilor datorită atitudinii lor? 
 
 

b. Pe ce se bazează această avertizare? 

 
 
 15. Citește Isaia 11:10; 53:2 și Apocalipsa 5:5. Ce lumină aruncă aceste versete peste “rădăcina” despre 

care scrie Pavel în Romani 11? 
 
 
 16. Care este singura condiție atât pentru evrei cât și pentru neamuri pentru a fi altoiți în rădăcină? 
 
 
 17. a. Care este a doua avertizare a lui Pavel în Romani 11:19-21? 

 
 

b. Pe ce se bazează această avertizare? 
  

ZIUA 5: ROMANI 11:22-24–BUNĂTATEA ȘI ASPRIMEA LUI DUMNEZEU 
 18. Citește de asemenea Ioel 2:11-13 și Evrei 12:10-11. Care este motivul 

a. bunătății lui Dumnezeu? 
 

b. asprimii lui Dumnezeu? 
 
 19. Ce veste bună ar găsi aici Israel? 
 
 
 
 20. Ce l-ar putea determina pe Dumnezeu să înlocuiască asprimea lui cu bunătatea lui? 

 
 

ZIUA  6: PARTICIPĂ ÎN CLASĂ 
APICĂ ce ai învățat. În acest pasaj, Pavel accentuează harul și răbdarea lui Dumnezeu în 
ciuda faptului că Israel l-a abandonat pe Dumnezeu. Indiferent cât de fermă a fost 
respingerea, indiferent cât de puternică a fost rebeliunea, indiferent cât de grav a fost păcatul, 
harul Lui a fost și mai mare. Dușmanul nostru vrea să credem că dragostea lui Dumnezeu 
este limitată, că este reținut în a da har și că dă har cu măsură. În Romani însă, Pavel 
vorbește despre un Dumnezeu care vrea să ne elibereze, să ne ierte și să ne schimbe ca să 
putem trăi în El din belșug. Sunt domenii în viața ta care ți-ai limitat perspectiva asupra lui 
Dumnezeu și te-ai deprivat de harul pe care El tânjește să ți-l ofere? Identifică unul sau două 
astfel de domenii și stai de vorbă cu Dumnezeu despre ele. Cere-i să îți deschidă inima ca să 
primești harul Lui și să trăiești cu bucurie în libertatea dragostei Lui pentru tine. 


