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Studiul 4

Calea cea grea

Textul de memorat: „Eu nădăjduiesc în Domnul, care Îşi ascunde faţa de casa lui Iacov. În El îmi pun
încrederea.” (Isaia 8:17)

Duminică, 17 ianuarie – O profeţie împlinită (Isaia 7:14-16)

1. Isaia 7:15; El va mânca smântână şi miere până va şti să lepede răul şi să aleagă binele.

2. 2 Împăraţi 15:29,30; 16:7-9; 29. Pe vremea lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit Tiglat-Pileser,
împăratul Asiriei, şi a luat Iionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedeş, Haţor, Galaad şi Galileea, toată
ţara lui Neftali, şi pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria.
30. Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, l-a lovit şi l-a omorât, şi
a domnit el în locul lui, în al douăzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia.
7. Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: „Eu sunt robul tău şi fiul tău;
suie-te şi izbăveşte-mă din mâna împăratului Siriei şi din mâna împăratului lui Israel, care se ridică
împotriva mea.”
8. Şi Ahaz a luat argintul şi aurul din Casa Domnului şi din vistieriile casei împăratului şi l-a trimis ca
dar împăratului Asiriei.
9. Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitori în robie la
Chir şi a omorât pe Reţin.

1 Cronici 5:6,26; 6. Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tiglat-Pilneser, împăratul Asiriei;  el era
domnul rubeniţilor.
26. Dumnezeul  lui  Israel  a  aţâţat  duhul  lui  Pul,  împăratul  Asiriei,  şi  duhul  lui  Tiglat-Pilneser,
împăratul Asiriei; şi Tiglat-Pilneser a luat robi pe rubeniţi, gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase
şi i-a dus la Halah, la Habor, la Hara şi la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi.

1 Petru 1:13-25; 13. De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea
în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.
14. Ca nişte copii  ascultători,  nu vă lăsaţi  târâţi  în poftele  pe care le aveaţi  altădată,  când eraţi  în
neştiinţă.
15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
16. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.
17. Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică
în timpul pribegiei voastre;
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
21. care prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, pentru ca
credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.
22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste
de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate
putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.
24. Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, şi floarea cade
jos,
25.  dar Cuvântul  Domnului  rămâne în veac.  Şi  acesta este  Cuvântul  care v-a fost  propovăduit  prin
Evanghelie.
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Luni, 18 ianuarie – Consecinţe previzibile (Isaia 7:17-25)

3. Isaia 7:17-25; 17. Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău şi peste casa tatălui tău zile cum n-
au mai fost niciodată, din ziua când s-a despărţit Efraim de Iuda (adică pe împăratul Asiriei).”
18. În ziua aceea, Domnul va şuiera muştelor de la capătul râurilor Egiptului şi albinelor din ţara
Asiriei;
19. ele vor veni şi se vor aşeza toate în vâlcelele pustii şi în crăpăturile stâncilor, pe toate tufişurile şi
pe toate imaşurile.
20. În ziua aceea, Domnul va rade, cu un brici luat cu chirie de dincolo de Râu, şi anume cu împăratul
Asiriei, capul şi părul de pe picioare; ba va rade chiar şi barba.
21. În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă şi două oi,
22. şi vor da un aşa belşug de lapte încât vor mânca smântână; căci cu smântână şi cu miere se vor
hrăni toţi cei ce vor rămâne în ţară.
23. În ziua aceea, orice loc care va avea o mie de butuci de viţă, preţuind o mie de sicli de argint, va fi
lăsat pradă mărăcinilor şi spinilor;
24. vor intra acolo cu săgeţi şi cu arcul, căci toată ţara nu va fi decât mărăcini şi spini.
25. Şi toţi munţii lucraţi cu cazmaua acum nu vor mai fi cutreieraţi, de frica mărăcinilor şi a spinilor;
vor da drumul boilor în ei şi le vor bătători oile.

4. 2 Împăraţi 16:10-18; 10. Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul
Asiriei. Şi, văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul şi înfăţişarea
acestui altar, întocmai cum era făcut.
11. Preotul Urie a făcut un altar întocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz, şi preotul
Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc.
12. La venirea lui din Damasc, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat de el şi s-a suit pe el.
13. A ars pe el arderea de tot şi darul de mâncare, a vărsat jertfele de bătură şi a stropit pe altar
sângele jertfelor de mulţumire.
14. A îndepărtat dinaintea Casei altarul de aramă care era înaintea Domnului, ca să nu fie între noul
altar şi Casa Domnului; l-a pus lângă noul altar, spre miazănoapte.
15. Şi împăratul Ahaz a dat următoarea poruncă preotului Urie: „Să arzi pe altarul cel mare arderea de
tot de dimineaţă şi darul de mâncare de seară, arderea de tot a împăratului şi darul lui de mâncare,
arderile de tot ale întregului popor din ţară şi darurile lor de mâncare, să torni pe el jertfele lor de
băutură şi să stropeşti pe el tot sângele arderilor de tot şi tot sângele jertfelor; cât despre altarul de
aramă, nu-mi pasă de el.”
16. Preotul Urie a făcut întocmai cum poruncise împăratul Ahaz.
17. Şi împăratul Ahaz a sfărâmat tăbliile de la temelie şi a scos lighenele de pe ele. A dat jos marea de
pe boii de aramă care erau sub ea şi a pus-o pe o pardoseală de piatră.
18. De hatârul împăratului Asiriei, a schimbat în Casa Domnului pridvorul Sabatului care fusese zidit
acolo, precum şi intrarea de afară a împăratului.

2 Cronici 28:20-25; 20. Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum
s-ar purta cu un vrăjmaş şi nu l-a ajutat.
21.  Căci  Ahaz  a  prădat  Casa  Domnului,  casa  împăratului  şi  a  mai  marilor,  ca  să  facă  daruri
împăratului Asiriei; dar nu i-a ajutat la nimic.
22. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtorare, a păcătuit şi mai mult împotriva Domnului, el,
împăratul Ahaz.
23. A adus jertfă dumnezeilor Damascului, care-l bătuseră, şi a zis: „Fiindcă dumnezeii împăraţilor
Siriei le vin în ajutor, le voi aduce şi eu jertfe, ca să-mi ajute.” Dar ei au fost prilejul căderii lui şi a
întregului Israel.
24. Ahaz a strâns uneltele din Casa lui Dumnezeu şi a făcut bucăţi uneltele din Casa lui Dumnezeu. A
închis uşile Casei Domnului, şi-a făcut altare în toate colţurile Ierusalimului.
25. Şi a ridicat înălţimi în fiecare cetate a lui Iuda, ca să aducă tămâie altor dumnezei. Şi a mâniat
astfel pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi.
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2 Corinteni 4:18; Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci  la cele ce nu se văd; căci
lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.

Marţi, 19 ianuarie – Ce mesaj se află într-un nume? (Isaia 8:1-10)

5. Isaia 8:4; Căci, înainte ca să ştie copilul să spună „tată” şi „mamă”, se vor lua dinaintea împăratului
Asiriei bogăţiile Damascului şi prada Samariei.

6. Isaia 8:1-3; 1. Domnul mi-a zis: „Ia o tablă mare şi scrie pe ea, aşa ca să se înţeleagă: „Grăbeşte-te de
pradă, aruncă-te asupra prăzii.”
2. Am luat cu mine nişte martori vrednici de credinţă: pe preotul Urie şi pe Zaharia, fiul lui Berechia.
3.  M-am apropiat  de prorociţă.  Ea a zămislit,  şi a născut un fiu. Apoi Domnul mi-a zis:  „Pune-i
numele Maher-Şalal-Haş-Baz”.

Miercuri, 20 ianuarie – „De Domnul să vă temeţi” (Isaia 8:11-15)

7. Matei 22:37; Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul
tău şi cu tot cugetul tău.”

8. 1 Ioan 4:18; În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu
ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste.

Joi, 21 ianuarie – Negură şi necaz (Isaia 8:16-22)

9. Isaia 8:16-22; 16. Înveleşte această mărturie, pecetluieşte această descoperire, între ucenicii Mei. -
17. Eu nădăjduiesc în Domnul, care Îşi ascunde faţa de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea.
18. Iată, eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul suntem nişte semne şi nişte minuni în Israel, din partea
Domnului oştirilor care locuieşte pe muntele Sionului.
19. Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi
bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi
pentru cei vii?
20. La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.
21.  El va pribegi prin ţară,  apăsat  şi flămând,  şi,  când îi  va fi  foame,  se va mânia şi  va huli  pe
Împăratul şi Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii în sus,
22. fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră, şi se va vedea
izgonit în întuneric beznă.

10. Leviticul  20:27; Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort  sau se îndeletniceşte  cu
ghicirea să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor.

Deuteronomul 18:9-14; 9. După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te
înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora.
10. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă
meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor,
11. de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care
să întrebe pe morţi.
12. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va
izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta.
13. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.
14. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie,
Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta.
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