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Studiul 9

Indiciile speranţei
Textul de memorat: „Chiar şi lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu
îndrăzneşte să vină înaintea Lui.” (Iov 13:16)

Duminică,
1. Proverbele 17:28; Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea, şi de priceput dacă şi-ar ţine
gura.
2. Iov 13:1-14; 1. Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit şi a luat seama.
2. Ce ştiţi voi, ştiu şi eu, nu sunt mai prejos decât voi.
3. Dar vreau să vorbesc acum Celui Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu.
4. Căci voi sunteţi nişte făuritori de minciuni, sunteţi cu toţii nişte doctori de nimic.
5. O, de aţi fi tăcut, ce înţelepciune aţi fi arătat!
6. Acum, ascultaţi, vă rog, apărarea mea şi luaţi aminte la răspunsul buzelor mele!
7. Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Şi să spuneţi minciuni, ca să-L
apăraţi?
8. Vreţi să ţineţi cu El şi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu?
9. Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi pe un om?
10. Nu, nu; ci El vă va osândi, dacă în ascuns nu lucraţi decât părtinindu-L pe El.
11. Nu vă înfricoşează măreţia Lui? Şi nu cade groaza Lui peste voi?
12. Părerile voastre sunt păreri de cenuşă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut.
13. Tăceţi, lăsaţi-mă, vreau să vorbesc! Întâmplă-mi-se ce mi s-ar întâmpla.
14. Îmi voi lua carnea în dinţi şi îmi voi pune viaţa în joc.

Luni,
3. Iov 13:15; Da, mă va ucide: n-am nimic de nădăjduit; dar îmi voi apăra purtarea în faţa Lui.
Iov 1:1; Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El
se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.
Iacov 2:20-22; 20. Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?
21. Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac
jertfă pe altar?
22. Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită.

Marți,
4. Iov 13:16; Chiar şi lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăzneşte să vină
înaintea Lui.
5. 1 Corinteni 15:11-20; 11. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi aşa propovăduim, şi voi aşa aţi crezut.
12. Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o
înviere a morţilor?
Studiu Biblic, Trim. IV, 2016 – Cartea lui Iov

1/3

- texte -

Studiul 9 – Indiciile speranţei

13. Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.
14. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi
credinţa voastră.
15. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit
despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie.
16. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat.
17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.
19. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi
dintre toţi oamenii!
20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.

Miercuri,
6. Efeseni 1:4; În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană
înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,
Tit 1:2; În nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să
mintă,
2 Timotei 1:8-9; 8. Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine,
întemniţatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.
9. El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi
după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii,
1 Petru 1:18-20; 18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi
din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
20. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru
voi
Romani 8:31; Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi,
cine va fi împotriva noastră?

Joi,
7. Geneza 3:15; Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va
zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”
Geneza 22:8; „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea
de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte.
Leviticul 17:11; Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească
de ispăşire pentru sufletele voastre, căci prin viaţa din el face sângele ispăşire.
Ioan 1:29; A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică
păcatul lumii!
Galateni 2:16; Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai
prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin
credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele
Legii.
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Filipeni 1:6; Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în
ziua lui Isus Hristos.
1 Corinteni 10:13; Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi
Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu
ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.
Daniel 7:22; Până când a venit Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, şi a
venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.
Daniel 12:1-2; 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului
tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la
vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în
carte.
2. Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru
ocară şi ruşine veşnică.
Matei 24:27; Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului
omului.
Daniel 2:44; Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi
nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate
acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.
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