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MILA LUI DUMNEZEU 
Romani 9:19–10:4 

Discutați întrebările recapitulative ale lecției anterioare. 

ZIUA 1: ROMANI 9:19-21—ESTE DREPT DUMNEZEU? 
 1. Ce preocupare adresează Pavel în versetul 19 și cum o adresează? 

	  

 2. Mai este această procupare actuală? De ce da, sau de ce nu? 

	  

 3. De aprofundat: Crezi că Pavel spune că noi credincioșii nu ar trebui să-i punem niciodată întrebări lui 
Dumnezeu? Explică-ți răspunsul.  

  

ZIUA 2: ROMANI 9:22-24—PUTEREA ȘI RĂBDAREA LUI DUMNEZEU 
 4. Ce ne spune versetul 22 despre motivația și atitudinea lui Dumnezeu în manifestarea mâniei și milei 

Sale?  

	  

 5. Ce sugerează Pavel că se află în spatele răbdării lui Dumnezeu? Ce alt scop al răbdării lui Dumnezeu 
găsești în 2 Petru 3:9? 

	  

 6. În și prin cine se manifestă gloria lui Dumnezeu? 

	  

 7. a. Cine sunt aceste Who “vase ale milei”? 

	  

b. Ce adaugă Pavel la sfârșitul versetului 24 pentru a îndepărta orice îndoială cu privire la identitatea 
vaselor? 

  

	  

ZIUA 3: ROMANI 9:25-29—AMPLOAREA DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU 
 8. Unii din cititorii lui Pavel erau guvernați de perspectiva iudaică conform căreia Dumnezeu era doar al lor. 

Ce spun pasajele citate de Pavel din Osea despre amploarea dragostei lui Dumnezeu? 

	  

	  

 9. Ce indică pasajul din Isaia despre răspunsul lui Israel la inițiativa lui Dumnezeu? 
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 10. Ce atitudine a lui Israel a declanșat ‘curățirea’ care a lăsat doar o rămășiță în Israel, conform lui Isaia 1? 
Ce a fost evident cu privire la atitudinea lui Dumnezeu față de Israel? 

	  

ZIUA 4: ROMANI 9:30-33—AVANTAJUL CREDINȚEI 
 11. Notează diferențele dintre Neamuri și Israeliți. 

	   Neamurile Israeliții 

Objectivul lor 

 

	   	  

Metoda lor 

 

	   	  

Rezultatul 

 

	   	  

	  
 12. Cine este „piatra de poticnire”? (Vezi 1 Corinteni 1:23.) Bazat pe ceea ce știi despre caracterul lui 

Dumnezeu, cu ce scop crezi că a pus „o piatră de poticnire” și o „stâncă de cădere”? (Vezi 1 Petru 
2:4-9.)  

 

ZIUA 5: ROMANI 10:1-4—DREPTATEA LUI DUMNEZEU NU A OMULUI 
 13. În ce mod te provoacă dorința lui Pavel în ce privește relația cu neevanghelicii? 

	  

 14. Pentru ce dă credit Pavel evreilor în versetul 2? Ce vină le impută? 

	  

 15. Din 10:3, ce i-a împiedicat pe israeliți su se supună dreptății lui Dumnezeu? Ce înseamnă asta? 

  

 16. Ce a vrut să spună Pavel prin afirmația „Cristos este sfârșitul Legii”? (Vezi Matei 5:17 și Romani 8:3-4.) 

	  

ZIUA 6: PARTICIPĂ ÎN CLASĂ 
 

APLICĂ cele învățate. La fel ca și israeliții, atunci când urmărim dreptatea prin propria noastră 
putere, nu o putem atinge. Adu-ți aminte de situații din viața ta în care te-ai zbătut să faci totul 
prin puterile tale. Săptămâna aceasta, invită-l pe Isus în acele zbateri ale tale. Mulțumește-i 
că este sfânt și perfect în locul tău. 


