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SPERANȚA GLORIEI 
Romani 8:18-30 

Citește în fiecare săptămână întregul pasaj înainte de a începe studiul. Notează-ți versetele în care 
găsești răspunsuri la întrebări. 
 
Scrie Cuvântul lui Dumnezeu pentru săptămâna asta: Romani 8:18. 
 
Discutați întrebările recapitulative ale lecției anterioare. 

ZIUA 1: ROMANI 8:18–O NOUĂ PERSPECTIVĂ 
1. Ce spune 2 Corinteni 11:23-27 despre contextul în care a vorbit Pavel? 

 
 

2. Pavel a trecut prin greutățile vieții și a recunoscut acest lucru. Cum ai descrie tu perspectiva lui 
Pavel în aceste circumstanțe? 

 
 

3. Crezi că perspectiva lui Pavel este realistă 
a. pentru credincios? (Citește Coloseni 3:1-3 și justifică-ți concluzia.) 

 
 

b. pentru necredincios? (Citește 1 Corinteni 2:14-16 și justifică-ți concluzia.) 
 
 

4. Ce sugerează limbajul lui Pavel din versetul 18 despre participarea activă în gloria viitoare? 
(Vezi de asemenea Coloseni 3:4.) 

 
 

ZIUA 2: ROMANI 8:19-22–ANTICIPARE ȘI FRUSTRARE 
 5. a. Ce așteaptă creația să se întâmple? 
 
 

b. Ce te face asta să simți cu privire la aportul tău la împlinirea planului lui Dumnezeu? 
 
 
 6. a. Ce dovadă vezi în „deșertăciunea”, „corupția” sau „geamătul” creației? 
 
 

b. A cui voie a supus creația la frustrare conform versetului 20? (Vezi de asemenea Genesa 
3:17-19.) 

 
 
 7. Care este intenția lui Dumnezeu cu creația Sa? 
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ZIUA 3: ROMANI 8:23-25–O SPERANȚĂ VIITOARE 
 8. Mântuirea noastră are atât implicații prezente cât și viitoare. Ce sugerează Pavel că așteptăm să 

se întâmple în viitor? 
 
 
 9. Ce implică expresia „avem primele roade”? (Vezi Efeseni 1:13-14.) 
 
 
10. Cum rezolvi contradicția aparentă între „noi … gemem în noi înșine așteptând” 
 (versetul 23) cu „așteptăm cu răbdare” (versetul 25)? 
 
 

ZIUA 4: ROMANI 8:26-27–LUCRAREA DUHULUI ÎN FAVOAREA NOASTRĂ 
 11. Cum descrie Pavel capacitatea noastră de a ne ruga pe cont propriu? 
 
 
 12. Ce a făcut Dumnezeu pentru a trata „slăbiciunea” noastră în rugăciune? 
 
 
 13. Ce anume face Duhul pentru ca rugăciunea noastră să fie eficace? 
 
 
 14. Ce cunoaște Duhul pentru a putea mijloci cu eficacitate pentru noi? 
 
 
 15. Cum ne ajută versetele 26-27 să apreciem lucrarea Duhului Sfânt? 
 
 

ZIUA 5: ROMANI 8:28-30–O SIGURANȚĂ DEPLINĂ 
 16. Cum ai parafraza Romani 8:28? 
 
 
 17. Cum se aplică versetul 28 circumstanțelor din versetul 18? 
 
 
 18. Scrie pe scurt beneficiile suferinței. (Folosește Romani 5:3-5 și Iacov 1:2-4.) 
 
 
 
 19. Ce înveți despre Dumnezeu din acțiunile succesive prezentate în versetele 29-30? 
 
 

ZIUA 6: PARTICIPĂ ÎN CLASĂ 
 
APLICĂ ce ai învățat. Bătălia străveche dintre bine și rău, păcat și dreptate a generat 
atmosfera tensionată în care Dumnezeu ne cere să trăim. Suntem cetățeni ai cerului, 
dar și rezidenți ai lumii pline de păcat. Meditează la Romani 8:28 și cere-i lui 
Dumnezeu să te ajute să înțelegi ce înseamnă să trăiești, acolo unde ești și lucrezi, ca 
unul „chemat după scopul Său”. 
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ZIUA 7: SPERANȚA GLORIEI 
Romani 8:18-30 

SUFERINȚA PREZENTĂ, GLORIA VIITOARE (ROMANI 8:18-22) După ce a încheiat versetul 17 cu 
contrastul dintre suferință și glorie, Pavel începe această secțiune cu o declarație: „Căci consider că 
suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care urmează să 
ne fie descoperită.” Cuvântul grec pentru „consider”, logizesthai este mai puternic decât o simplă 
opinie sau chiar decât o convingere; se referă la un raționament (judecată). Gândul care domină 
întreaga secțiune este că suferințele de acum sunt minore în comparație cu gloria care urmează s fie 
descoperită în credincioși. 
 
Universul așteaptă cu nespusă nerăbdare momentul în care credincioșii vor moșteni gloria lui 
Dumnezeu. Versetul 19 se traduce literal astfel: „Așteptarea nerăbdătoare a creației așteaptă cu 
nerăbdare revelarea copiilor lui Dumnezeu.” Pavel declară că „întreaga creație” împărtășește cu 
nerăbdare dorința nespusă de a vedea pe Dumnezeu glorificându-Și Împărăția. Nu numai cedincioșii 
așteaptă revelarea finală, ci însăși „creația”, inclusiv natura inertă și sub-uman, tânjește după „reve-
larea fiilor lui Dumnezeu”. 

În contrast cu speranța răscumpărării, starea prezentă a creației este caracterizată de inutilitate, 
creația fiind incapabilă să împlinească scopul pentru care a fost creată. Soluțiile omenești care pro-
miteau cândva perfecționarea lumii în care trăim, se dovedesc acum neadecvate protejării creației. 

Lumea ne confruntă cu un paradox tragic: o creație „supusă degradării” care tânjește după „revelarea 
fiilor lui Dumnezeu”. Paradoxul este cu atât mai tragic cu cât creația a fost supusă „fără voia ei”. 
Genesa 3:14 implică faptul că supunerea creației se daorează neascultării ființei umane. Pavel spune 
doar că suferința prezentă a creației se datorează „Celui care a supus-o”, adică lui Dumnezeu. 

Pavel folosește ilustrația „durerilor nașterii” pentru a face referire la sosirea împărăției Mesianice. În 
acest context, iese la iveală faptul că speranța noastră este că suferința de acum nu este inutilă. „Noi 
știm” este un raționament asemănător celui din versetul 18 și, asemenea lui, speranța exprimată nu 
poate fi bazată pe observația rațională. În fața suferinței, doar cedința poate prinde speranța. Fără 
credință, suferința și răul sunt absurde. Prin credința în răscumpărarea lumii realizată de Cristos, „noi 
știm” că gemetele noastre de acum nu sunt decât preludiul bucuriei din dimineața răscumpărării. 

SPERANȚĂ ȘI RĂBDARE (ROMANI 8:23-25) Fără a minimaliza seriozitatea suferințelor de acum, Pavel îi 
reasigură pe credincioși că aceste încercări sunt temporare. Speranța o găsim în timp ce anticipăm 
„adopția noastră ca fii, răscumpărarea trupurilor noastre”. „Cele dintâi roade” sunt cadoul pe care ni-l 
dă Dumnezeu ca garanție a darului pregătit pentru noi. Conform versetului 23, Duhul lui Dumnezeu 
este „cel dintâi rod” și temelia speranței vieții trăite în tensiunea dintre suferință și glorie. 

Versetele 24-25 continuă tema speranței. Credincioșii trebuie să învețe să trăiască „răbdători” în 
speranță. Răbdarea este inseparabilă de speranță. O traducere literală a versetului 25 arată astfel: 
„Noi așteptăm cu nerăbdare prin speranță”. În instinctul nostru uman, noi încercăm adesea să împlin-
im voia lui Dumnezeu urmărind puterea, succesul sau fericirea. Dumnezeu decretează însă că 
speranța este realizată prin răbdare. Răbdarea ne cere să ne supunem căilor lui Dumnezeu și timpului 
stabilit de El. Trebuie să „umblăm prin credință nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7). Noi ne punem 
speranța în Cel ce ține viitorul și nu în lucrurile care ocupă prezentul. 

AJUTORUL DUHULUI ÎN RUGĂCIUNE (ROMANI 8:26-27) În versetele 26-27 Pavel spune că „noi nu 
ştim pentru pentru ce ar trebui să ne rugăm”; poate că uneori nu știm nici măcar cum ar trebui să ne 
rugăm. Cu toate acestea, Duhul Sfânt ne ajută chiar și „în slăbiciunea noastră”. „Ci Duhul Însuşi 
mijloceşte cu suspine nerostite”. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu este avocatul nostru activ, iar puterea 

Lui este mai eficace în slăbicunea noastră. În rugăciune, ca dealtfel în orice aspect al vieții 
creștine, Dumnezeu nu poruncește ceva ce nu face posibil. 
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GÂNDEȘTE-TE LA FAPTUL CĂ Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. În ciuda studiului nostru, a cărților 
și a metodologiei noastre, rugăciunea rămâne o taină. Nu putem stăpâni tehnica rugăciunii în așa fel 
încât să fim siguri că ne rugăm cu „succes”. Ni se spune să ne rugăm întoteauna pentru orice lucru: 
„Nu vă îngrijoraţi de nimic ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, faceţi cunoscute 
cererile voastre înaintea lui Dumnezeu” (Filipeni 4:6). Pavel poruncește acest lucru în ciuda faptului 
că, așa cu spune aici, nu știm pentru ce să ne rugăm. Aceste două pasaje împreună ne asigură însă că 
putem fi deschiși cu Dumnezeu; Lui îi pasă de ceea ce ne pasă nouă. 
 
SIGURANȚA ȘI SCOPUL NOSTRU (ROMANI 8:28-30) Versetul 28 ne reamintește, cu ajutorul unui 
enunț încrezător („noi știm”), că atunci când vom privi retrospectiv asupra vieții noastre, noi credin-
cioșii vom vedea modul în care mâna lui Dumnezeu ne-a pregătit experiențele spre binele nostru. 
Aceasta nu înseamnă, și nu ar trebui să credem că toate lucrurile sunt bune. Nu toate lucrurile sunt 
bune și ar fi o mare greșală să numim răul bine. 

Pavel nu își exprimă credința în bunătatea tuturor lucrilor, ci în bunătatea și suveranitatea lui 
Dumnezeu. În înțelepciunea Sa transcendentă și în suveranitatea Sa absolută, Dumnezeu își coboară 
Împărăția în mijlocul unei omeniri zdrobite. Pentru unii, faptele Lui sunt invizibile–sau, poate chiar 
mai rău, percepute ca replici aleatoare într-o lume pusă inițial în mișcare și apoi abandonată pe mâna 
soartei. Pentru „cei care care îl iubesc pe Dumnezeu, care sunt chemați în conformitate cu planul 
Său” însă, înțelegerea faptului că Dumnezeu este implicat activ în creația Sa este personală și recom-
fortantă. Nimic din univers, indiferent cât ar fi de crud și distructiv, nu ar putea împiedica dragostea 
și puterea lui Dumnezeu să împlinească scopul Lui în viața celor pe care i-a chemat. 

Versetele 29-30 îl recunosc pe Dumnezeu ca inițiatorul speranței. Ideea precunoașterii, predestinării 
și chemării care permează aceste versete subliniază rolul lui Dumnezeu în mântuire. Chipul lui 
Dumnezeu, distorsionat datorită fărădelegii lui Adam este restaurat în Cristos. 

PERSONALIZEAZĂ această lecție. Pavel nu minimează realitatea fragmentării creației în prezent. El 
recunoaște că lumea noastră a fost „supusă deșertăciunii” „sclaviei degradării” și că „geme și suferă 
dureile nașterii”. Nedreptatea, păcatul și moartea nu sunt zbateri imaginare–ele sunt realități tragice 
ale planetei noastre căzute. De aceea este atât de importantă speranța noastră în înviere, în gloria pe 
care Dumnezeu dorește să o reveleze în noi. Aceasta ne amintește că Dumnezeul nostru este 
Dumnezeul păcii și dreptății, luminii și vieții și că El vrea să răscumpere din tragedie și să scoată 
frumusețe din cenușă–atât astăzi pe pământ cât și în veșnicia viitoare.  
 
Cu ce te zbați tu în prezent? În ce mod te poate încuraja în zbaterile tale speranța în răscumpărarea 
finală de durere și în eliberarea ultimă de sub puterea păcatului? În săptămâna aceasta, alege unul sau 
două adevăruri din Romani 8. Reflectează asupra lor în timp ce te concentrezi asupra scopului etern 
în mijlocul experiențelor de fiecare zi. 

REVEZI: SPERANȚA GLORIEI 
 20. Romani 8:18-30 conține câteva adevăruri teologice grele. Ce concepte noi ai descoperit din 

citirea Comentarului sau a învățăturii cu privire la 
a. suferința credincioșilor? 

 
 
 
 

b. viitorul care îi așteaptă pe credincioși și lumea creată? 


