
 Romani 8: 31-39, Mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit !  
     Betel, 8 Dec.2016 
Recapitulare: Cercetare – sunt eu pământesc (v.8), pentru că dacă sunt, nu-i plac 
Lui Dumnezeu, sau sunt duhovnicesc – şi deci al Lui (v.9c) ? 
 
*v.10 Trupul fizic moare din pricina păcatului adamic, dar duhul nostru va fi viu 
după moarte din pricina neprihănirii căpătate prin credinţă. 
 
 Observăm cu atenţie lucrarea Duhului Sfânt: 
- v.11. Garantul învierii este –Colosal – Acelaş Duh Sfânt care L-a înviat şi pe 
Isus. Parcă ap. Pavel vrea să spună că dacă noi nu vom învia, atunci nici Hristos nu 
a înviat. Deci la fel de sigur este că noi vom învia, după cum este de sigur că 
Hristos a înviat. 
- v.13. Prin Duhul facem să moară. 
- v.14. Duhul călăuzeşte. 
- v.15. Duhul înfierii. 
- v.16. Duhul adevereşte că suntem copiii Lui Dumnezeu 
- v.17. Duhul adevereşte că suntem comoştenitori cu Hristos. 
   
 Împreună cu Hristos în: 
*moştenire – suferinţă – proslăvire ! Mă întreb dacă pot alege doar extremele, şi nu 
şi partea de mijloc, adică suferinţa?! 
 
Gemi (tânjeşti) tu după slava viitoare ? Totul geme în aşteptare! 
-în această aşteptare suntem ajutaţi de Duhul Domnului. 
#Sfânta Treime : v.27. El, Isus mijloceşte – Duhul Lui Isus –  Dumnezeu. 
 
v.29. Cunoaştere relaţională. Efeseni 1:4. În Ev.Ioan se tot repetă cuvântul                         
„ cunosc”. Ioan 7:29;8:55. Gen.18:19”căci Eu îl cunosc şi ştiu..” Exod 33:17; 
Matei 25:12 ”adevărat vă spun că nu vă cunosc”. 
 
   Romani 8:31-39 
Max Lucado:”10 cuvinte pline de har”:v.31b. dacă Dumnezeu este pentru noi, cine 
va fi împotriva noastră”?!  
 
Urmează o serie de 6 întrebări mai concrete după v.31a. Este evident faptul că 
Satan şi armatele sale demonice sunt împotriva credincioşilor, dar nu pot să-i 
domine şi să-i înfrângă pe credincioşi. 
 



El care „n-a cruţat” – acelaş cuvânt este folosit şi în Gen.22:12, unde spune că 
Avraam n-a cruţat pe fiul său. 
 
Dumnezeu este pentru noi. Cine acuză, cine ţine cu noi? Se repetă de 4 ori 
„Cine”?! 
 
Cine acuză:v.38 (moartea...nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de 
dragostea Lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.  
 
Ultimele întrebări din v.35 ne arată 7 lucruri pe care le poate experimenta 
credinciosul (ap. Pavel le-a experimentat pe toate – 2 Cor.11:23-28): 
*Necazul, sau strâmtorarea, prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, 
sau primejdia, sau sabia.  
Aceste lucruri sunt prezentate în ordinea intensităţii creşterii lor. Ele nu vor fi în 
stare să-l despartă pe credincios de Dumnezeu.  
Ele fac parte din „toate lucrurile”. Rom.8:28 
 
În lista de mai sus ultima este moartea, iar de la v.38 se dă o listă cu 10 lucruri 
existenţiale, dar care nu pot distruge planul Lui Dumnezeu pentru credincioşi în 
Hristos. 
De 7 X cuvântul ”aşteaptă ” – Romani 8:19,23,25;1 Cor.1:7;Gal.5:5;Filip.3:20; 
Evrei 9:28. 
 
 


