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RESPONSABILITATEA PRIVILEGIULUI 
Romani 2:17-3:20 

Discutați întrebările recapitulative ale lecției anterioare. 

ZIUA 1: ROMANI 2:17-3:20–RESPONSIBILITATEA PRIVILEGIULUI 
 1. Citește Romani 2:17-20 și Deuteronom 7:6. Evrei erau convinși că sunt privilegiați față de 

celelalte popoare și se mândreau cu asta. Pe ce se baza mândria lor? 
 
 
 2. Citește Matei 23 ca să înțelegi perspectiva lui Isus asupra liderilor evrei din vremea Lui. Cât de 

realistă a fost descrierea pe care o face Pavel evreilor? 
 
 
 3. Ce crezi că a încercat să le transmită Pavel evreilor cu ajutorul remarcilor sale incisive? 
 
 

ZIUA 2: ROMANI 2:17-24–EFECTUL DUPLICITĂȚII 
 4. Liderii evrei se credeau călăuze și învățători. Ce element esențial caracteristic unui bun 

învățător pierdeau ei din vedere? 
 
 
 5. Definește blasfemia cu ajutorul unui dicționar. 
 
 
 6. Cum crezi că blasfemiau liderii evrei numele lui Dumnezeu printre neamuri? (Vezi de ase-

menea Amos 2:4-8.) 
 
 
 7. Cum poți evita blasfemierea numelui lui Dumnezeu? Citește Romani 6:11-14; 8:4 și 12:2 

înainte de a răspunde. 
 

ZIUA 3: ROMANI 2:25-29–ADEVĂRATA CIRCUMCIZIE 
 8. Circumcizia este o procedură medicală. Care crede Pavel că este adevăratul ei scop? (Vezi 

Deuteronom 30:6 și Coloseni 2:11.) 
 
 
 9. Ce trebuie să însoțească circumcizia? 
 
 
 10. Ce crede Pavel că face ca o persoană să fie un evreu autentic, membru al poporului lui 

Dumnezeu? 
 
 
 11. Unii evrei continuau să practice ritualuri cum ar fi circumcizia, dar ignorau esența trăirii după 

voia lui Dumnezeu. Pe ce fel de lucruri ne bazăm noi uneori, în mod greșit, pentru a primi ap-
robarea lui Dumnezeu? 
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 12. De aprofundat: Ce jaloane utile în vederea practicării adecvate a ritualurilor religioase găsești 

în următoarele pasaje? 
a. Isaia 1:10-20 

 
 
b. Matei 5:23-24 
c. Luca 18:9-14 

 

ZIUA 4: ROMANI 3:1-8–UN PRIVILEGIU GREȘIT FOLOSIT 
 13. a. Ce avantaj semnificativ a văzut Pavel în a fi evreu? 
 
 

b. De ce l-a văzut ca avantaj? (Vezi de asemenea și Deuteronom 4:8.) 
 
 
 14. Ți-a dat Dumnezeu vreun avantaj sau vreo oportunitate? Care este avantajul? Cum îl folosești? 
 
 
 
 15. Cum ai descrie învățătura pe care o contracarează Pavel în versetele 5-8? 
 
 

ZIUA 5: ROMANI 3:9-19–UNIVERSALITATEA PĂCATULUI 
 16. Descrie într-o propoziție scurtă concluzia lui Pavel privind starea evreilor și a neamurilor. 
 
 
 
 17. Pavel scrie că „atât evreii cât și grecii sunt sub păcat.” Care este în general relația dintre cineva 

care este „sub” și cineva care este „deasupra”? Ce spune această relație despre puterea păca-
tului? 

 
 
 
 18. Cuvintele citate în 3:10-18 au fost scrise de diferiți autori cu sute de ani înainte de Cristos. În ce 

mod s-ar putea aplica unele propoziții lumii din zilele noastre? 
 
 
 
 19. Ce nu poate face Legea? 
 
 
 
 20. Crezi că oamenii ar fi sensibili la păcat dacă nu ar exista Legea? De ce da, sau de ce nu? 
 
 
 
 21. Ce ne aduce pe noi într-o stare după voia lui Dumnezeu, dacă legea nu este în stare să facă așa 

ceva? (Vezi de asemenea Romani 3:20-24; 2 Corinteni 5:21; Evrei 11:6.) 
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ZIUA 6: PARTICIPĂ LA LECȚIE 
 
APLICĂ ce ai învățat. Legea i-a făcut pe oameni conștienți de păcatele lor. Același 
lucru îl face astăzi Duhul Sfânt pentru noi. Deosebirea este însă că Duhul Sfînt dă și 
puterea de schimbare. Cât de mult se aseamănă atitudinile, comportamentul și vorbi-
rea ta cu mărturisirea ta de credință și cu practicile tale religioase? Ce domenii 
specifice ar trebui să le încredințezi Duhului Sfânt ca să te ajute să te schimbi?
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ZIUA 7: RESPONSABILITATEA PRIVILEGIULUI 
Romani 2:17-3:20 

PRIVILEGIU ȘI RESPONSABILITATE (ROMANI 2:17-20)  Dacă cei mulțumiți de propria lor neprihănire 
se foiau la citirea celor scrise anterior de Pavel, a venit acum rândul evreilor să se foiască. Pavel îi 
cere evreului să se ridice de pe scaunul de judecată de unde privea îngâmfat, sau din curtea juraților 
din care făcea parte, ca să se așeze pe scaunul acuzatului. Pavel aplică evreilor, în mod specific, cele 
afirmate de el în general despre toți cei mulțumiți de ei înșiși, din punct de vedere moral. Provocarea 
lui de aici se bazează pe faptul că Dumnezeu judecă în conformitate cu ascultarea de adevărul 
cuoscut de cineva. Ca urmare, privilegiile primite de Israel de la Dumnezeu le crește responsailitatea. 

În versetele 17-20, Pavel preia pretențiile evreiești la superioritate și privilegii. El își 
lansează acuzația acceptând premisa în baza căreia evreii se considerau privilegiați. Pavel 
apelează la punctele tari ale evreilor, nu la cele slabe. Deoarece evreii au fost instruiți în 
Lege, ei sunt capabili să își dea seama ce este bine (2:18). Pavel continuă folosind diferite 
expresii descriptive: călăuză pentru orbi, lumină pentru cei din întuneric, sfătuitor al celor 
fără minte, învăţător al celor neştiutori (copiilor),… (ai în lege) trăsăturile esențiale ale cu-
noștinței și adevărului. Intenția lui Pavel nu era să mustre evreii pentru pretențiile lor 
exagerate cu privire la ei înșiși. Evreii aveau toate motivele să se laude în Dumnezeu. 
Greșeala lor nu consta în supraestimarea chemării lor, ci în eșecul de a trăi la înălțimea ei, 

ATUNCI CÂND CUVINTELE NU SUNT ÎN ARMONIE CU FAPTELE (ROMANI 2:21-24)  În acest moment 
Pavel pronunță sentința: Cei care îi învățau pe alții adevărul, au eșuat să îl învețe; cei care predicau 
împotriva furtului, adulterului și idolatriei au fost prinși în flagrant. Eșecul lor la nivel comportamen-
tal le-a discreditat discursul verbal. Ca urmare, numele lui Dumnezeu este blasfemiat în loc să fie 
cinstit printre popoarele cărora evreii trebuia să Îl reprezinte.  

GÂNDEȘTE-TE LA tentativa de a-i impresiona pe alții. S-ar putea să facem referire în treacăt 
la noul cântec pe care l-am învățat la chitară, sau la noul record personal realizat la cursa de 
un kilometru, sau la un concept complicat pe care ni l-am însușit la lucru. Dacă interlocu-
torul nostru își exprimă admirația față de realizarea noastră, poate că zâmbim satisfăcuți în 
sinea noastră. Da, este impresionant. Dacă însă lauda noastră, așa subtilă cum era este falsă 
sau exagerată, vom fi umiliți când alții vor descoperii adevărul. Imaginați-vă umilirea pe 
care o vom simți atunci când Dumnezeu ne întreabă de ce nu am trăit adevărurile biblice pe 
care pretindeam că le cunoaștem și poate că le-am și predat altora. Înțelept este ca 
întotdeauna să aplicăm în viața noastră un adevăr înainte de a-l împărtăși altora. Este, de 
asemenea, înțelept în general să evităm să ne lăudăm. Umilința este un paznic bun împotriva 
umilirii. 

ADEVĂRATA ȘI FALSA CIRCUMCIZIE (ROMANI 2:25-29)  Intenția lui Pavel în Romani 2:25-29 este să 
interpreteze circumcizia în mod adecvat, ca pe un semn. Ca urmare, el susține că persoana circum-
ciziată care nu păzește Legea trădează o inimă necircumciziată (un concept Vechi Testamental bine 
împământenit, dar ignorat). În mod similar, o persoană necircumciziată care împlinește Legea este 
văzută a fi circumciziată, este considerată a fi membră a comunității legământului. Folosind expresia 
evreii în exterior și interior, Pavel susține că adevăratul semn al legamântului este o inimă (circum-
ciziată) disponibilă, sau convertirea și reînnoirea interioară. În absența unui astfel de devotament, 
crcumcizia cărnii este cel puțin un semn inutil, ba chiar mai rău. Este, de fapt un semn al 
condamnării, deoarece reduce legământul cu Dumnezeu la un ritual fără sens. 

EȘECUL UMAN ȘI CREDINCIOȘIA LUI DUMNEZEU (ROMANI 3:1-8) Urmarea logică a secțiunii prece-
dente este întrebarea retorică a lui Pavel, Care este atunci avantajul evreului? (Romani 3:1). Deși, în 
cele din urmă nu este nici un avantaj, în prima fază evreii beneficiază de un ajutor favorabil deoarece 

lor le-au fostîncredințate oraclolele ui Dumnezeu (3:2). Oraclolele lui Dumnezeu trebuie 
că se referă la întreaga revelație de Sine înregistrată în Vechiul Testament, nu doar la 
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Lege. Dumnezeu s-a revelat în general în naură dar specific lui Israel. Pavel nu spune că Dumnezeu 
le-a da cuvintele Lui, ci că a încredințat lui Israel cuvintele Lui. Această nuanță deplasează accentul 
dinspre posesie spre administrare. Cunoașterea de Dumnezeu a israeliților nu a fost doar în vederea 
propriul lor beneficiu, ci și pentru a-i ajuta să fie o binecuvântare pentru întreaga lume. Această 
cunoaștere a fost un privilegiu oferit israeliților pentru a-i face o lumină pentru neamuri… ca să 
deschizi ochii orbilor (Isaia 42:6-7). Această cunoaștere fost menită ca să îi avantajeze în vederea 
recunoașterii împlinirii promisiunlor lui Dumnezeu în persoana Fiului Său, Isus Cristos, însă datorită 
neascultării, ei nu au reușit să se folosească de acest avantaj. 

Pavel începe capitolul 3 cu o întrebare și un răspuns, apoi ridcă a doua întrebare și oferă al doilea 
răspuns. A doua întrebare este dacă necredința evreilor împiedică împlinirea scopului lui Dumnezeu. 
La această întrebare Pavel răspunde categoric: În nici un caz! (Romani 3:4). Dacă istoria lui Israel ar 
fi trebuit să îi învețe ceva, trebuia să-i învețe despre credincioșia lui Dumnezeu în ciuda falimentului 
uman. Nu a rămas oare Dumnezeu credincios lui David chiar și atunci când el a călcat legământul cu 
Dumnezeu? (Vezi Psalm 89:34-35.) Înșelăciunea umană, în loc să anuleze adevărul lui Dumnezeu, 
descoperă în el singura ei speranță. 

INCLUSIVITATEA PĂCATULUI (ROMANI 3:9-20)  Pavel întră în runda finală cu oponentul lui imaginar 
evreu inserând cel mai lung citat din Vechiul Testament din întreaga epistolă, un mozaic preluat din 
vreo zece surse vechi testamentale. El își prefațează citatul cu două întrebări retorice: Ce urmează 
atunci? Suntem noi (evreii) mai buni? (3:9). Răspunsul lui Pavel reiterează argumentul său împotriva  
perspectivei religioase care îi consideră pe aderenții ei imuni față de judecata lui Dumnezeu: i-am 
acuzat înainte pe toți, atât pe iudei, cât şi pe greci, că sunt sub păcat (3:9). 

A doua secțiune (3:13-14) demonstrează corupția personalității umane exprimată în special în discur-
sul omului. A treia secțiune (3:15-17) arată corupția relațiilor umane, versetul 18 încapsulând 
întregul argument cu o declarație finală: Nu este frică de Dumnezeu. Eșecul în a se teme de 
Dumnezeu elimină posibilitatea dezvoltării relațiilor sănătoase care începe cu cunoașterea lui 
Dumnezeu. 

Atunci când, în cele din urmă, ne recunoaștem vina, sentința pe care o primim nu reflectă dreptatea 
(când primim ceea ce merităm), nici mila (când nu primim pedeapsa meritată), ci harul (când primim 
un dar nemeritat). O veste într-adevăr bună. 

PERSONALIZEAZĂ lecția. Nu este nici om neprihănit, nici unul măcar, insistă Pavel în 3:9. Cu toate 
acestea, cei mai mulți dintre noi, inclusiv oamenii care nu îl cunosc încă pe Isus încearcă să fie 
cetățeni, prieteni și membrii buni ai familiei lor. Să nu fie oare nimic bun în toate eforturile noastre 
bine intenționate? Ce vrea să spună Scriptura când afirmă că nu este nici un om drept? Cum explici 
cuiva acest adevăr? În ce mod înțelegerea acestui adevăr și a modului în care ți se aplică ție personal 
te determină să îi răspunzi lui Isus? 

RECAPITULARE: RESPONSIBILITATEA PRIVILEGIULUI 
 22. În ce mod a folosit Duhul Sfânt pasajul din această săptămână să îți vorbească despre 

a. răspunsul tău față de privilegiile de care te bucuri? 
 
 
b. coerența și consecvența dintre cuvintele și viața ta? 


