
ROMANI LECȚIA 3 

© 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 by Biblica, Inc.® 

 
 

 

ADEVĂR ȘI TRAGEDIE 
Romani 1:18-32 

Discutați întrebările recapitulative ale lecției anterioare. 

ZIUA 1: ROMANI 1:18-20–REVELAȚIA LUI DUMNEZEU ESTE ACCESIBILĂ TUTUROR 
1. Flosește un dicționar pentru a defini „mânia”. 

 
 
 

2. Spre ce se îndreaptă mânia lui Dumnezeu? 
 
 
 

3. Ce adevăr încearcă unii să suprime? (Citește de asemenea Psalmul 19:1-4.) 
 
 
 

4. Cine le-a descoperit clar acest adevăr? 
 
 
 

5. a. Ce informație pot dobând oamenii despre Dumnezeu fără să studieze Biblia? 
 
 
 

b. În baza răspunsului de mai sus, cât de responsabili sunt toți oamenii înaintea lui Dumnezeu? 
 
 

ZIUA 2: ROMANI 1:18-20, 21-23–CÂND OAMENII ÎL RESPING PE DUMNEZEU 
6. Cum dorește Dumnezeu să răspundem mărturiei despre El, în baza versetului 21? 

 
 
 

7. Folosește-ți din nou dicționarul pentru a defini „fără folos”. 
 
 
 

8. Dă un exemplu de gândire nefolositoare. 
 
 
 

9. Care sunt treptele spiralei descendente care începe atunci când oamenii refuză să îl recunoască pe Dumnezeu? 
 
 
 

10. Puțin dintre noi ne închinăm astăzi imaginilor cu animale. Care sunt câteva expresii contemporane ale idolatriei? 
 
 
 

ZIUA 3: ROMANI 1:24-28–ABANDONUL DIVIN 
11. a. Ce fraze recurente din aceste versete descriu răspunsul lui Dumnezeu la gestul oamenilor de a-L respinge? 
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b. Ce crezi că înseamnă acea frază? 
 
 
 

c. Ți se pare legitim răspunsul lui Dumnezeu? De ce da sau de ce nu? 
 
 
 

12. Ce comportament păcătos tratează Pavel în acest pasaj? 
 
 
 

13. Citește 1 Corinteni 6:9-11. Ce încurajare îți oferă versetul 11 în acest pasaj grafic și dureros? 
 
 
 

ZIUA 4: ROMANI 1:28-31–SPIRALA DESCENDENTĂ A PĂCATULUI 
14. Care este cauza principală a problemelor prezentate în acest pasaj? 

 
 
 

15. Folosește dicționarul pentru a defini „corupt”. În ce mod amplifică acesta definția lui Pavel din versetul 28? 
 
 
 

16. Crezi că în aceste versete există și o avertizare pentru credincioși? De ce da, sau de ce nu? 
 
 
 

ZIUA 5: ROMANI 1:32–REZULTATUL FINAL 
17. Ce adaugă oamenii la păcatul respingerii lui Dumnezeu? 

 
 
 

18. Care trebuie să fie efectul nostru asupra celor din jurul nostru? (Vezi Evrei 10:24.) 
 
 
 

19. Ce învățături sau avertizări ai găsit în această lecție? 
 
 
 

20. Versetul acesta concluzionează un pasaj focalizat pe întunericul care umple inimile celor care îl resping pe 
Dumnezeu. Cu ajutorul pasajului din Efeseni 4:17-32, descrie rezultatele care trebuie să apară în urma întoarcerii 
la lumină prin acceptarea și recunoașterea lui Dumnezeu prin credința în Isus Cristos. 
 

 

DAY 6: PARTICIPĂ LA ÎNTÂLNIRE 
 
APLICĂ ce ai învățat. Acest pasaj arată că viața nu este niciodată statică. Păcatul de care nu ne-am 
pocăit conduce la mai multe păcate: o cărare descendentă. Mântuirea prin credința în Isus Cristos ne 
pune pe o altă cărare—o cărare ascendentă. Indiferent în ce direcție se îndreaptă cineva, el sau ea 
influențează pe alții în bine sau în rău. Descoperă influența pozitivă pe care ai avut-o asupra altora. 
Cum îți poți extinde sau adânci acea influență?  
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ZIUA 7: ADEVĂR ȘI TRAGEDIE 
Romani 1:18-32 

Pavel scrie despre oamenii care suprimă intenționat adevărul. El repetă de trei ori că Dumnezeu a 
făcut de cunoscut ce este necesar pentru recunoașterea Domniei Lui; tot de trei ori el spune că 
omenirea îl poate cunoaște pe Dumnezeu și că, de fapt, chiar îl percepe pe Dumnezeu. În alte trei 
instanțe el merge până acolo încât să spună că omenirea „a înlocuit” această cunoaștere a lui 
Dumnezeu cu un substitut fictiv. În ciuda efortului considerabil al lui Dumnezeu de a se face     
cunoscut, omenirea a ales să nu Îl slăvească și să nu Îi mulțumească. În consecință, oamenii au ajuns 
să fie nemulțumitori, nefolositori, orbi spiritual și fără Dumnezeu. 

Dumnezeu răspunde consecvent rebeliunii umane. Pentru a clarifica acest lucru, Pavel afirmă de trei 
ori că „Dumnezeu i-a lăsat” pradă corupției. Dumnezeu face posibilă separarea de El, fapt pe care 
omenirea l-a ales în mod intenționat. În cuvintele unui teolog „dorința lor devine soarta lor.”  

GÂNDEȘTE-TE LA modul în care a creat Dumnezeu ordinea vizibilă din univers. Anumite fapte întotdeauna 
duc la anumite rezultate. În afara unei intervenții miraculoase, ceva aruncat în sus va cădea pe pământ. Cuno-
aștem consecințele călcării legilor naturale. Consecințele călcării legilor spirituale s-ar putea să nu fie la fel de 
evidente, dar sunt inevitabile. Dumnezeu le-a făcut evidente, însă, oricui ia seama. Doar dacă „suprimăm 
adevărul” nu le vedem. Suprimarea continuă a adevărului duce inevitabil la dezastru, la mânia lui Dumnezeu 
care permite păcătosului să își urmeze propria cale. Suntem înconjurați de exemple ale acestori alegeri–dar, 
datorită intervenției miraculoase, putem alege; mântuirea este disponibilă „fiecăruia care crede.” 

MÂNIA LUI DUMNEZEU (ROMANI 1:18)  Mânia lui Dumnezeu se descoperă împreună cu dreptatea Lui 
și este inseparabilă de ea. Ca slujitor al evangheliei, Pavel nu putea ignora mânia lui Dumnezeu. Ea 
nu este niciodată în contradicție cu reconcilierea și dragostea Lui. Din punct de vedere uman, mânia 
este asociată cu dorința emoțională de răzbunare, fapt prea adesea alimentat de interesele egoiste care 
se manifestă printr-un comportament irațional excesiv. Mânia lui Dumenzeu este însă foarte diferită. 
Este indignare dreaptă împotriva coruperii bunei Lui creații. Este opoziția lui legitimă și exercitarea 
judecății Lui împotriva răului. 

Atât mânia cât și dreptatea sunt expresii ale harului lui Dumnezeu. Dacă auzim zgomotul sentinței de 
condamnare este doar pentru a face liniște ca să putem percepe anunțul achitării. Judecătorul 
condamnă pentru a mântui. Doar atunci când recunoaștem deznădejdea situației în care ne aflăm 
putem primi vestea bună a mântuirii în dar. 

CÂND OAMENII ÎL RESPING PE DUMNEZEU (ROMANI 1:19-23)  Versetele 19-21 sunt esențiale deoarece 
ele arată că problema nu se datorează faptului că Dumnezeu însuși se ascunde și ca urmare omenirea 
nu Îl poate cunoaște, ci mai degrabă faptului că Dumnezeu însuși se descoperă și cu toate acestea 
omenirea Îl respinge. Ca urmare „nu au nici o scuză” (1:20). Pavel afirmă repetat că Dumnezeu poate 
fi cunoscut. Cuvântul folosit de Pavel pentru a cunoaște provine din rădăcina greacă ginosko, im-
plicând cunoaștere prin experiență. Există o diferență între a cunoaște despre ceva și a cunoaște ceva 
prin experiență. Creația lui Dumnezeu poartă amprenta Lui; simplul fapt că trăiesc în lumea Lui îi 
expune pe oameni la ceva din înțelepciunea, puterea și generozitatea Lui. 

Problema, deci, nu este absența adevărului ci, așa cum spune Pavel la sfârșitul versetului 18, suprimarea lui. 
Răspunsul adecvat descoperirii de Sine a lui Dumnezeu era mulțumirea și glorificarea Lui. Când oamenii au 
respins însă această cunoaștere revelată a lui Dumnezeu, gândirea lor a devenit nefolositoare și mintea lor 
nesăbuită s-a întunecat (1:21). Negându-l pe Dumnezeu, au pierdut contactul cu realitatea, fapt care le-a 
produs confuzie. În căutarea semnificației fără Dumnezeu, au ajuns să-L înlocuiască cu surogate. 

Când oamenii „au schimbat gloria Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după 
asemănarea omului muritor,” (1:23) a păsărilor, a patrupedelor și a animalelor care se 

târăsc, au căzut în idolatrie, închinând-se creaturilor în locul Creatorului. Încercând să scape de taina 
lui Dumnezeu, au înnebunit. 
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Cuvântul grecesc doxa înseamnă glorie și provine din ebraicul kabod care semnifică splendoare sau 
măreție. Semnificația rădăcinii cuvântului este însă greutate. Pentru a cuprinde ceva din gloria lui 
Dumnezeu trebuie să înțelegem realitatea Sa fermă–semnificația și splendoarea Lui. Când omenirea 
înlocuiește însă gloria cu imaginea, alege forma fără esența adevăratei glorii. În ce îi privește, 
Dumnzeu a onorat alegerea lor și „i-a lăsat pradă necurăției, ca să urmeze poftelor inimii lor” (1:24). 

MÂNIA DIVINĂ ȘI REZULTATELE EI (ROMANI 1:24-32)  În versetul 25, Pavel definește idolatria a fi 
înlocuirea adevărului despre Dumnezeu cu o minciună, închinarea la și slujirea creaturii în locul 
Creatorului. În versetele 26-27, el folosește homosexualitatea ca să ilustreze idolatria. Pavel face 
apel la homosexualitate nu pentru că ar fi un păcat mai mare decât celelalte, ci pentru că ea ilustrează 
foarte clar natura tuturor păcatelor, adică pervertirea unui bun originar și refuzul încadrării în ordinea 
stabilită de Dumnezeu în lumea Lui. 

Deosebit de instructivă este alegerea terminologiei lui Pavel: „au schimbat relațiile intime naturale cu 
unele care sunt contrar naturii” (1:26). În loc să dezvolte relații naturale așa cum au fost orânduite de 
Creator (un bărbat și o femeie uniți pe viață în căsătorie), homosexualitatea schimbă ordinea natu-
rală. Necinstindu-l pe Dumnezeu, în cele din urmă, ființele umane se necinstesc pe ele însele. 

Sintaxa listei următoare, care conține 21 de termeni grecești, ilustrează un mod de viață. În timp ce 
există multe astfel de liste de virtuți și vicii în scrierile filosofilor populari greci (în special în Stoi-
cism), în tradiția ebraică și în catehismul creștin timpuriu, lista lui Pavel este o rafală unică de 
mitralieră care descrie rezultatele idolatriei. Viciile se revarsă–nu mai puțin păcătoase decât per-
versiunile discutate în versetele anterioare–distrugând societatea și ordinea creației lui Dumnezeu. 
Versetul 32 ne amintește că încuviințarea unui astfel de comportament este la fel de gravă ca practi-
carea lui, deoarece încuviințarea spectatorului este premeditată în timp ce faptele agresorului sunt 
impulsive. Încuviințarea are ca efect acceptarea a ceea ce trebuie condamnat. Pavel vorbește din 
propria experiență, deoarece și el a fost cândva un astfel de spectator (Fapte 7:58-8:1; 22:20). 

PERSONALIZEAZĂ această lecție. Păcatele strigătoare la cer, asemănătoare celor enumerate în versetele 24-32 nu 
apar brusc. Ele sunt precedate de atidudinea inimii. Dumnezeu le-a arătat clar „puterea Lui veșnică și 
dumnezeirea Lui” și, deși El poate fi perceput clar, oamenii nu „L-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu I-au mulțu-
mit” (1:19-21). „Ei n-au încuviințat să-l aibă pe Dumnezeu în cunoașterea lor” (1:28). Încuviințarea, cinstirea lui 
Dumnezeu și spiritul mulțumitor facilitează recunoașterea intenționată a Lui. Atunci când cultivăm acel gen de 
conștiență a lui Dumnezeu, ne dorim să îl glorificăm pe Dumnezeu în loc să urmărim slava noastră. Roagă-l pe 
Dumnezeu să îți descopere atitudinea inimii tale față de El și răspunde adecvat revelației Lui. Cum poți cultiva 
conștiența lui Dumnezeu onorându-l pe EL și fiindu-I mulțumitor? Alege una sau două modalități de a practica 
asta în cursul acestei săptămâni.  

RECAPITULARE: ADEVĂR ȘI TRAGEDIE 
 21. Ce descoperire semnificativă ai făcut în studiul tău în timpul acestei săptămâni?  
 
 
 
 22. Ce lucruri noi ai înțeles despre mânia lui Dumnezeu? 

 

 
 23. Pavel a scris în urmă cu aproape 2.000 de ani. Este învățătura lui relevantă în cultura și în zilele noastre? Dacă da, 

în ce mod? 


