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Studiul 4

Speranţa, în Vechiul Testament

Textul de memorat: „Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el, care
primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!  […]  Căci se gândea că Dumnezeu
poate  să  învie  chiar  şi  din  morţi;  şi,  drept  vorbind,  ca  înviat  din  morţi  l-a  primit  înapoi.”  (Evrei
11:17,19)

Duminică, 16 octombrie – „Voi vedea totuşi pe Dumnezeu”

1. Iov 19:25-27; 25. Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.
26.  Chiar  dacă  mi  se  va nimici  pielea  şi  chiar  dacă  nu voi  mai  avea  carne,  voi  vedea totuşi  pe
Dumnezeu.
27. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de
dorul acesta înăuntrul meu.

Ioan 1:18; Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui,
Acela L-a făcut cunoscut.”

1 Timotei 6:16; singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii,
pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.

Luni, 17 octombrie – „Din mâna Locuinţei Morţilor” (NTR)

2. Psalmul 49; 1. Ascultaţi lucrul acesta, toate popoarele, luaţi aminte, toţi locuitorii lumii:
2. mici şi mari, bogaţi şi săraci!
3. Gura mea va vorbi cuvinte înţelepte, şi inima mea are gânduri pline de judecată.
4. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate, îmi încep cântarea în sunetul harpei.
5. Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei?
6. Ei se încred în avuţiile lor şi se fălesc cu bogăţia lor cea mare.
7. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării.
8. Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, că nu se va face niciodată.
9. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul.
10. Da, îl vor vedea: căci înţelepţii mor, nebunul şi prostul deopotrivă pier şi lasă altora avuţiile lor.
11. Ei îşi închipuie că veşnice le vor fi casele, că locuinţele lor vor dăinui din veac în veac, ei, care
dau numele lor la ţări întregi.
12. Dar omul pus în cinste nu dăinuie, ci este ca dobitoacele care se taie.
13.  Iată  ce soartă  au ei,  cei  plini  de atâta  încredere,  precum şi cei  ce îi  urmează,  cărora  le  plac
cuvintele lor. - (Oprire)
14. Sunt duşi ca o turmă în Locuinţa morţilor, îi paşte moartea, şi în curând oamenii fără prihană îi
calcă în picioare: li se duce frumuseţea, şi Locuinţa morţilor le este locaşul.
15. Dar mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din Locuinţa morţilor, căci mă va lua sub ocrotirea Lui.
- (Oprire)
16. Nu te teme când se îmbogăţeşte cineva şi când i se înmulţesc vistieriile casei;
17. căci nu ia nimic cu el când moare: vistieriile lui nu se coboară după el.
18. Să se tot creadă omul fericit în viaţă, să se tot laude cu bucuriile pe care şi le face,
19. căci tot în locuinţa părinţilor săi va merge şi nu va mai vedea lumina niciodată.
20. Omul pus în cinste, şi fără pricepere, este ca dobitoacele pe care le tai.
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Marţi, 18 octombrie – „Din adâncurile pământului”

3. Psalmul 71; 1. În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămân de ruşine niciodată!
2. Scapă-mă în dreptatea Ta şi izbăveşte-mă! Pleacă-Ţi urechea spre mine şi ajută-mi.
3. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu
eşti stânca şi cetăţuia mea.
4. Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor!
5. Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea.
6. Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu eşti binefăcătorul meu încă din pântecele mamei;
pe Tine Te laud fără-ncetare.
7. Pentru mulţi am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare.
8. Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească!
9. Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!
10. Căci vrăjmaşii mei vorbesc de mine, şi cei ce-mi pândesc viaţa se sfătuiesc între ei,
11. zicând: „L-a părăsit Dumnezeu; urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”
12. Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino degrabă în ajutorul meu!
13. Să rămână de ruşine şi nimiciţi cei ce vor să-mi ia viaţa! Să fie acoperiţi de ruşine şi de ocară cei
ce-mi caută pierzarea!
14. Şi eu voi nădăjdui pururi, Te voi lăuda tot mai mult.
15. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile.
16. Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta şi numai
pe a Ta.
17. Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc minunile Tale.
18. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi
puterea Ta neamului de oameni care va veni!
19. Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer; Tu ai săvârşit lucruri mari: Dumnezeule, cine este
ca Tine?
20. Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate
iarăşi din adâncurile pământului.
21. Înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te şi mângâie-mă din nou!
22. Şi Te voi lăuda în sunet de lăută, Îţi voi cânta credincioşia, Dumnezeule, Te voi lăuda cu harpa,
Sfântul lui Israel!
23. Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit;
24. şi limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt ruşinaţi şi roşii de
ruşine.

Miercuri, 19 octombrie – „Morţii Tăi vor învia!”

4. Isaia 26:14; Cei ce sunt morţi acum nu vor mai trăi, sunt nişte umbre, şi nu se vor mai scula; căci Tu
i-ai pedepsit, i-ai nimicit şi le-ai şters pomenirea.

Maleahi 4:1; Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca
miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.

Isaia 26:19; Să învie, dar, morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! – Treziţi-vă şi săriţi de
bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate
iarăşi afară pe cei morţi.

Isaia 26:19; Să învie, dar, morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! – Treziţi-vă şi săriţi de bucurie,
cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe
cei morţi.
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Joi, 20 octombrie – Cei care dorm în ţărână

5. Daniel 12; 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.
3. Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire
vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.
4.  Tu însă,  Daniele,  ţine  ascunse aceste  cuvinte  şi  pecetluieşte  cartea  până  la  vremea sfârşitului.
Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.”
5. Şi eu, Daniel, m-am uitat şi iată că alţi doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu, şi altul
dincolo de malul râului.
6. Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: „Cât va
mai fi până la sfârşitul acestor minuni?”
7. Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat
spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic că va mai fi o vreme, două
vremuri şi o jumătate de vreme şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt va
fi zdrobită de tot.
8. Eu am auzit, dar n-am înţeles; şi am zis: „Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?”
9. El a răspuns: „Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea
sfârşitului.
10. Mulţi vor fi curăţaţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar
cei pricepuţi vor înţelege.
11. De la vremea când va înceta jertfa necurmată şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor
mai fi o mie două sute nouăzeci de zile.
12. Ferice de cine va aştepta şi va ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile!
13. Iar tu, du-te, până va veni sfârşitul; tu te vei odihni şi te vei scula iarăşi odată în partea ta de
moştenire, la sfârşitul zilelor.”
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