Rezumatul Studiului 9 - Indiciile speranţei
A Speranţa omului în Dumnezeu.
 Ferirea de minciună. Iov 13:1-14.
— După discursurile prietenilor săi, Iov ajunge la concluzia că ei mint cu privire la
două aspecte principale:
(a) Mint cu privire la Iov. Gândesc că Iov suferă din pricina unui păcat ascuns. Dar
Iov cunoaşte deja aceste gânduri (Iov 13:2) şi ştie că nu se aplică în cazul lui.
(b) Mint cu privire la Dumnezeu. „Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste
pentru Dumnezeu? Şi să spuneţi minciuni, ca să-L apăraţi?” (Iov 13:7).
Dumnezeu însuşi a declarat despre ei: „n-aţi vorbit aşa de drept de Mine” (Iov
42:7).
— Prietenii lui se gândeau că Îl apără pe Dumnezeu, totuşi, ar fi fost mai bine să nu
vorbească decât să greşească făcând-o (Proverbele 17:28)
 Agăţarea de speranţă. Iov 13:15.
— Chiar dacă Dumnezeu însuşi ar fi permis sau ar fi provocat circumstanţele care l-ar
fi dus la mormânt, ar fi continuat să creadă în El.
— Ce aştepta Iov? În ce şi-a pus speranţa?
— Evident, nu în acest pământ. El aştepta o întâlnire cu Dumnezeu mai departe de
mormânt (Iov 19:26).
B Speranţa consumată.
 Speranţa divină pentru om. Iov 13:16.
— După Iov, speranţa lui o va vedea împlinită în momentul în care va fi în prezenţa
lui Dumnezeu.
— Secole mai târziu, Pavel explica în ce consta siguranţa noastră, că această speranţă
se va împlini: învierea lui Hristos (1 Cor. 15:12-22).
— Învierea lui Isus ne asigură de propria noastră înviere.
 Începutul planului. Tit 1:2
— „Dacă omul păcătuieşte, Eu îl voi salva”, acesta este compromisul pe care L-a făcut
Dumnezeu cu sine însuşi. Aceasta este speranţa noastră.
— Şi asta s-a întâmplat înainte ca omul să fie creat! Salvarea noastră s-a hotărât când
noi nici măcar nu existam, când căderea era doar o posibilitate.
— În atotştiinţa Sa, Dumnezeu ştia, încă de la crearea pământului că omenirea va
cădea în păcat şi a pregătit un plan de mântuire. O speranţă pentru rasa umană
căzută.
 Desfăşurarea planului de mântuire.
— Din momentul în care Adam şi Eva au căzut în păcat a intrat în acţiune planul de
mântuire. În Biblie, Dumnezeu şi-a arătat planul pas cu pas.
— PROMISIUNEA: Geneza 3:15; PREZENTAREA ÎNLOCUITORULUI: Geneza 22:8;
PLANUL ÎN IMAGINI: Leviticul 17:11; MIELUL LUI DUMNEZEU: Ioan 1:29;
ÎNDREPTĂŢIREA PRIN CREDINŢĂ: Galateni 2:16; SFINŢIREA: Filipeni 1:16.
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