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PAVEL: OMUL ȘI MESAJUL LUI 
Romani 1:1-17 

În fiecare săptămână, înainte de a studia lecția, citește întregul pasaj din Scriptură. Însemnează versetele în 
care găsești răspunsuri la întrebări. 

Memorează Cuvântul lui Dumnezeu pentru săptămâna aceasta: Romani 1:16.  

Discută întrebările recapitulative din lecția precedentă. 

ZIUA 1: ROMANI 1:1-4 – SALUTUL LUI PVEL 
 1. a. Care sunt trei lucruri pe autorul le spune despre sine însuși în primul verset? 

 
 

b. Care dintre ele par să descrie credincioșii de azi? Explică. 
 
 

 2. Cine este punctul focal al „evangheliei lui Dumnezeu”? 
 
 
 3. Ce dovadă oferă Pavel ca să demonstreze că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 
 
 

ZIUA 2: ROMANI 1:5-7—SAKUTUL LUI PAVEL (CONTINUARE) 
 4. Ce ne spun aceste versete descpre scopul lucrării lui Pavel? 
 
 
 5. Cum descrie Pavel destinatarii scrisorii lui? 
 
 
 6. Ce crezi că a vrut Pavel să spună atunci când i-a numit „sfinți” pe credincioși din Roma? (Vezi 1 

Corinteni 1:2 și Efeseni 1:1.) 
 
 
 7. Ce părere ai cu privire la faptul că Dumnezeu vede sfinți pe toți credincioșii (inclusiv pe tine, dacă ești 

credincios)? 
 

ZIUA 3: ROMANI 1:8-13—ÎNCURAJAREA LUI PAVEL 
 8. a. Ce apreciază Pavel la credincioșii din Roma? 

 
b. Cât de răspândită era reputația lor? 

 
 9. De ce a fost Pavel dornic să viziteze biserica din Roma? 
 
 
 10. Ce crezi că sugerează versetul 12 despre nevoile celor care slujesc în lucrare? 
 
 
 11. Care sunt câteva modalități practice prin care putem încuraja 

a. pe cei ce ne slujesc? 
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b. alți credincioși? 
 
 

ZIUA 4: ROMANI 1:14-15—RESPONSABILTATEA LUI PAVEL 
 12. La ce obligație se gândește Pavel în aceste versete? (Fă apel și la versetul 9.) 
 
 
 13. Uneori reacționăm negativ la obligații și responsabilități. Care a fost atitudinea lui Pavel în timp ce 

răspundea acestei obligații? 
 
 
 14. În Romani 13:8 Pavel vorbește de altă obligație. Cum ar putea fi împletite aceste două obligații? 
 
 

ZIUA 5: ROMANI 1:16-17—PUTEREA EVANGHELIEI 
 15. De ce nu îi este rușine lui Pavel de evanghelie? 
 
 
 
 16. Dacă evanghelia este puternică, și romanii admirau puterea, care să fie motivele pentru care un creștin 

din Roma ar putea fi reticent să proclame credința în Cristos? 
 
 
 
 17. Cum am putea noi azi depăși dificultăți similare? (Vezi Matei 10:19-20; 2 Timotei 1:8-12.) 
 
 
 
 18. Cui îi este oferit darul mântuirii? 
 
 
 
 19. Cum primește cineva darul mântuirii? (Vezi Ioan 1:12; 3:16-18.) 

 
 
 

ZIUA 6: PARTICIPĂ LA LECȚIE 
 
APLICĂ ce ai învățat. În versetul de memorat, Pavel afrmă că nu îi este rușine de evanghelie. 
Ce îl face să poată spune așa ceva? El a spus asat deoarece cunoștea natura umană. După 
ce și-a încredințat viața lui Cristos în vederea mântuirii noul credincios poate fi plin de entuzi-
asm—dornic să spună lumii despre minunatul lui sau ei Mântuiror. Nu durează însă mult timp 
și, în urma câtorva crize datorate respingerii și disprețului întâmpinat de la membrii familiei, 
prietenilor sau cunoștințelor, entuziasmul se disipă; el sau ea tinde să se închidă și să ezite 
să mai mărturisească. În realitate lui sau ei îi este “rușine” de evanghelie. dacă ești credinsi-
os, ce ai putea face ca să incorporezi puterea mântuirii în viața ta de fiecare zi ca să oferi, și 
altora, această evanghelie puternică, fără să-ți fie rușine? Dacă nu ți-ai încredințat încă viața 
lui Cristos în vederea mântuirii, vrei să-ți faci puțin timp să reflectezi asupra cuvintelor aposto-
lului Pavel din acest pasaj, în special versetele 16 și 17? 
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ZIUA 7: PAVEL: OMUL ȘI MESAJUL LUI 
 Romani 1:1-17 

SALUT (ROMANI 1:1-7)  În primul verset al epistolei către romani, Pavel descrie relația lui cu 
Dumnezeu folosind cuvinte de genul: rob, apostol și pus de o parte. Să ne uităm mai întâi la cuvântul 
grecesc doulos, tradus ca „slujitor” sau „rob.” Echivalentul acestui cuvânt în Vechiul Testament, 
implică un titlu de onoare al oamenilor lui Dumnezeu cum ar fi Moise, Iosua și David. Pavel înțelege 
probabil mai degrabă rolul lui de rob în semnificația ebraică a cuvântului doulos decât sclav în lumea 
greco-romană. Cu toate acestea, doulos implică ascultare și devotament absolut față de Isus Cristos.  

Următorul cuvânt de care se folosește Pavel ca să se prezinte este apostol; în traducerea obișnuită el 
desemnează pe este cineva trimis cu o anumită sarcină. În momentul în care Pavel combină cuvintele 
apostol și chemat îi dă un sens suplmintar de responsabilizare divină în contrast cu asumarea person-
ală a unei sarcini. Pavel se plasează în tradiția lui Avraam, Moise, Isaia și Jeremiah, fiecare dinte ei 
fiind chemat de Dumnezeu. 

Pavel a fost pus de o parte ca să ducă vestea bună – evanghelia lui Dumnezeu – neamurilor și popor-
ului Israel. Această evanghelie nu este de la Pavel ci de la Dumnezeu. Evanghelie în greacă înseamnă 
un raport bun sau o veste bună. Evanghelia nu trebuie însă considerată drept un lucru – un 
enunțformat din anumite cuvinte sau o formulă care conține un sistem de credințe. Evanghelia nu 
este un set impersonal de fapte ci este intrinsec întrețesută cu persoana lui Isus Cristos. 

În Romani 1:2, Pavel spune că Dumnezeu a promis evanghelia mai dinainte, prin profeți, în Sfintele 
Scripturi și că această evanghelie are îl privește pe Fiul Său. Tatăl nu a trimis Fiul ca să corecteze o 
greșeală atunci când a eșuat experimentul uman. Nu, Isus Cristos a fost Acela spre care a indicat, de 
alungul istoriei, întregul plan de răscumpărare al lui Dumnezeu. Acest adevăr minunat, că Isus Cris-
tos este împlinirea scopului lui Dumnezeu, a marcat atât de mult conștiența lui Pavel încât i-a 
modelat întreaga viață. 

Pavel se îndreaptă acum dinspre conținutul evangheliei spre responsabilizarea ei, afirmând că, prin 
Isus Cristos a primit „harul și apostolia.” Harul – faptul că Dumnezeu ne iubește în ciuda stării 
noastre – este un concept aproape de necuprins. Este planul principal al dragostei lui Dumnezeu. 
Exact în punctul în care nu avem nimic cu ce să ne lăudăm în fața lui Dumnezeu, putem spera totul 
de la Dumnezeu. Atât viața cât și lucrarea lui Pavel sunt o ilustrație superbă a acestui fapt. Noul 
Testament face două declarații aparent contradictorii despre el. El însuși admite că a fost „cel mai 
mare” dintre păcătoși (Vezi 1 Timotei 1:12-16), dar cu toate acestea a fost „un vas ales” pentru 
Dumnezeu (Fapte 9:15-16). Harul este locul în care iubirea lui Dumnezeu întâmpină nevrednicia 
umană – unde divinitatea intersectează radical viața umană. 

În versetele 5-7, Pavel își încheie salutul. Dumnezeu l-a trimis ca apostol al neamurilor, care, ca și el, 
sunt de asemenea „chemate să aparțină lui Isus Cristos.” Ei sunt „iubiți de Dumnezeu și chemați să 
fie sfinți.” Dumnezeu nu le pretinde să asculte ca să Îi câștige dragostea; mai degrabă El îi iubește și 
îi capacitează să răspundă chemării Lui și să Îi împlinească voia. Rădăcina cuvântului „sfânt” 
înseamnă a fi pus deoparte sau sacru. Suntem sfinți, nu datorită comportamentului nostru remarcabil 
sau datorită unei intervenții miraculoase, divine în sau prin viețile noastre, ci daorită dragostei și 
chemării lui Dumnezeu. 

GÂNDEȘTE-TE LA faptul că Dumnezeu ne iubește și ne cheamă la Sine prin Fiul Său, Isus. Nu ai fi 
încântat și recunoscător dacă o persoană cu adevărat imporatantă din zilele noastre te-ar căuta ca 
să te cheme să îi fii prieten și să îi slujești? Cum deci ar rebui să răspundem noi chemării Domnului? 
Gândește-te la modul în care a răspuns Pavel și la modul în care vei răspunde tu.  

PREFAȚĂ (ROMANI 1:8-15)  În versetele 8-15, Pavel își îndreaptă atenția dinspre adevărurile teologice nobile, 
care se centrează în Isus Cristos, spre sine. În felul lui obișnuit, își începe prefața cu mulțumire: 
„Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră 
este vestită în toată lumea.” Pavel se bucură că steagul evangheliei a fost înălțat în Roma, capita-

la lumii antice. Nu le spune cine l-a plantat, însă nu își asumă nici creditul pentru înfințarea capului de pod. 
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Pavel le spune despre rugăciunile lui neîntrerupte pentru ei și despre dorința lui îndelungată de a 
vizita Roma. Pavel înțelege clar că acest lucru va fi posibil cu ajutorul intenției lui Dumnezeu: 
„cumva prin voia lui Dumnezeu.” Când va veni, dorința lui este să împărtășească „vreun dar duhov-
nicesc.” Pavel folosește cuvântul grecesc charisma, tradus de obicei prin „dar,” în Romani 12 și în  
1 Corinteni 12 referindu-se la darurile sau înzestrările speciale de la Duhul Sfânt în vederea slujirii. 
În acest pasaj, însă, cuvântul nu este atât de specific. Se pare că Pavel folosește acest cuvânt în sensul 
lui mai general de „binecuvântare” și că binecuvânterea se referă la beneficiul predicii lui. 

TEMA (ROMANI 1:16-17)   Pavel începe spunând: „Nu îmi este rușine de evanghelie.” El era conștient de 
problemele pe care le poate produce credința că un tâmplar din Galileea ar fi Mântuitorul lumii. Într-o localitate 
ca Roma era nevoie de curaj să nu îți fie rușine de credința aparent absurdă: că un evreu necunoscut, răstig-
nit la periferia de răsărit a Imperiului Roman era Dumnezeul întrupat. Siguranța lui Pavel privind acel adevăr, 
i-a dat însă curaj.  

Natura iubitoare a lui Dumnezeu este evidențiată clar în faptul că puterea Lui este demonstrată 
pentru noi „în vederea ... mântuirii.” Substantivul soteria în gracă derivă din verbul sozo, care 
înseamnă a elibera, vindeca, scăpa sau salva. Bineințeles că evreii erau familiarizați cu Dumnezeu, 
Salvatorul. El a fost eliberatorul lor de sub Egipt, supraputerea lumii antice, când i-a scăpat de apele 
amenințătoare ale Mării Roșii. El i-a scăpat de dușmanii lor și i-a eliberat din exilul babilonean. 
Pavel lărgește acum uzanța cuvântului soteria pentru a include forțele și mai periculoase—forțele 
care pot distruge sufletul omului. 

Vestea radicală a mântuirii, însă, are de aface nu doar cu persoana care a înfăptuit-o–Dumnezeu–ci, 
în aceeași măsură și cu persoanele pentru care este înfăptuită. Mântuirea este pentru „oricine cede, 
mai întâi pentru iudeu dar și pentru grec” (1:16). În timp ce Pavel își dezvoltă tratatul, el accen-
tuează nevoia universală de mântuire. În acest moment, el așează temelia demonstrând că și 
disponibilitatea mântuirii este universală. 

Frânghia care leagă omul, victima, de Dumnezeu, Salvatorul este credința. Dumnezu dă viață per-
soanei adusă într-o stare după voia Lui prin credință. „Ce drept va trăi prin cedință” (1:17) sau, așa 
cum este tradus versetul în Versiunea Standard Revizuită, „Cel justificat va trăi prin credință.” 

PERSONALIZEAZĂ lecția. Pavel scrie: „Căci tânjesc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru 
întărirea voastră – sau mai degrabă, ca să ne înbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o 
avem împreună și voi, și eu” (1:11-12). Pavel voia să viziteze Roma pentru a ajuta la întărirea credincioșilor 
de acolo, dar și ca atât el cât și ei să fie „încurajați reciproc de credința celuilalt.” Trăirea pentru Cristos nu 
este o intreprindere solo și nici o afacere strict de sus în jos. Dumnezeu dorește ca urmașii Săi  să se încura-
jeze și să se rprijine unii pe ceilalți. El vrea să fie încurajat și să încurjeze pe alții. În ce mod te-a încurajat 
Dumnezeu în ultima vreme? Cum ai putea împărtăși cu alții încurajarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu? 
 

RRECAPITULARE: OMUL ȘI MESAJUL LUI 
 20. Ce ai descoperit despre Pavel în urma participării la lecție sau în urma citirii commentarului? 
 
 
 
 
 21. Ce lucururi noi ai descoperit privind relația dintre dreptate și credință? 


