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19-25 noiembrie

Indiciile speranței

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Chiar și lucrul acesta poate sluji la ________ 
_______, căci un nelegiuit nu ______________________________
________.” (Iov 13:16)

„Omul este singurul animal”, scria eseistul britanic William Hazlitt, 
„care râde şi plânge, fiindcă este singurul animal care îşi dă seama de 
diferenţa dintre cum sunt şi cum ar trebui să fie lucrurile.”

Sigur că lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie! Dar, pentru creştinul 
care crede în făgăduinţa revenirii Domnului Isus, există o speranţă – ma
rea speranţă a schimbării stării actuale a lumii (2 Petru 3:13). Lumea în 
care vom trăi va fi atât de minunată, încât cu greu neo putem închipui 
acum, cu mintea noastră întunecată de păcat (1 Corinteni 13:12). Menta
litatea secularizată, cu orizontul ei limitat, a pierdut însă această speranţă 
de multă vreme.

Săptămâna aceasta, vom continua studiul temei suferinţei în cartea lui 
Iov şi vom descoperi că Iov a reuşit săşi exprime speranţa, deşi ştia că 
suferea în mod nedrept, inexplicabil şi nejustificat.

Ce speranţă a avut el şi ce speranţă putem avea şi noi?

S T U D I U L 

9

scăparea

mea

îndrăzneşte să vină înaintea Lui
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Duminică, 20 noiembrie Făuritori de minciuni

1.  Ce afirmaţie face înţeleptul în Proverbele 17:28? Cui i se aplică – lui Iov 
sau prietenilor săi?

_________________________________________________________________

Dintre toate câte vedem la Iov, nu putem să nu remarcăm faptul că el 
nu rămâne încremenit în durerea lui şi nu ascultă în tăcere acuzaţiile prie
tenilor lui. Dimpotrivă, el ripostează împotriva ideilor pe care le consideră 
a fi un amestec de adevăr şi eroare. După cum am văzut, oamenii aceştia 
nau dat dovadă de prea mult tact şi de prea multă compasiune; pretin
zând că vorbesc în Numele lui Dumnezeu, ei susţineau că suferinţa lui era 
justificată, că el îşi merita soarta, ba chiar că merita o soartă mai rea! Chiar 
şi numai una dintre ideile acestea era greu de suportat, cu atât mai puţin 
toate trei la un loc! Iov sa văzut nevoit să le dea o replică.

2.  Ce atitudine adoptă Iov, în replica pe care le-o dă prietenilor lui? Iov 13:1-14

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

După cum am citit în capitolul 2, oamenii aceştia nau rostit nicio vorbă 
în primele şapte zile de după sosirea lor la Iov. Dacă ne gândim totuşi câte 
au spus după aceea, înţelegem de ce a adoptat Iov această atitudine şi 
ajungem săi dăm dreptate!

De asemenea, observăm că Iov îi acuză nu doar de faptul că spuneau 
minciuni, ci şi pentru că le spuneau ca săL apere pe Dumnezeu (fapt 
interesant dacă ne gândim la deznodământul cărţii – vezi Iov 42:7). Sigur 
că este mai bine să nu spui nimic decât să spui ceva greşit (cine na învăţat 
lucrul acesta din proprie experienţă?). Se pare însă că a spune lucruri 
greşite despre Dumnezeu este o faptă mult mai gravă. În mod ironic, 
oamenii aceştia credeau căL apărau pe Dumnezeu de plângerile lui Iov! 
Dar Iov, deşi nu înţelegea de ce trecea prin atâtea necazuri, ştia suficient 
cât săşi dea seama că ei erau nişte „făuritori de minciuni” (Iov 13:4).

Când ți s-a întâmplat ultima oară să spui ceva greșit sau nelalocul lui? 
Ce poți face pentru a nu mai repeta această greșeală?

“Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea şi de priceput dacă şi-ar ţine gura.” Proverbele 17:28 BDC

“Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit şi a luat seama. Ce ştiţi voi ştiu şi eu, nu sunt mai prejos decât voi. Dar vreau să vorbesc acum Celui Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteţi nişte făuritori de minciuni, sunteţi cu toţii nişte doctori de nimic. O, de aţi fi tăcut, ce înţelepciune aţi fi arătat! Acum, ascultaţi, vă rog, apărarea mea şi luaţi aminte la răspunsul buzelor mele!” Iov 13:1-6 BDC

“Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu şi să spuneţi minciuni ca să-L apăraţi? Vreţi să ţineţi cu El şi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi pe un om? Nu, nu; ci El vă va osândi dacă în ascuns nu lucraţi decât părtinindu-L pe El. Nu vă înfricoşează măreţia Lui? Şi nu cade groaza Lui peste voi? Părerile voastre sunt păreri de cenuşă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Tăceţi, lăsaţi-mă, vreau să vorbesc! Întâmplă-mi-se ce mi s-ar întâmpla. Îmi voi lua carnea în dinţi şi îmi voi pune viaţa în joc.” Iov 13:7-14 BDC
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoștinţelor: Membrii grupei să cerceteze temeiul speranţei 

lui Iov aşa cum ne este el oferit de realitatea istorică a învierii lui 
Hristos.

La nivelul sentimentelor: Să aprecieze relaţia dintre credinţă şi spe
ranţă, în special în condiţiile unei suferinţei disperate.

La nivel practic: În discuţiile lor cu oamenii aflaţi în suferinţă, să aleagă 
cuvinte de speranţă şi nu cuvinte descurajatoare.

SCHIŢA STUDIULUI
I.  Cunoştinţe: Speranţa învierii

A.  Cum a putut Iov să menţioneze speranţa când vorbea despre 
moarte?

B.  Ce legătură are învierea lui Hristos cu suferinţa lui Iov? Ce legătură 
are ea cu suferinţa noastră?

II.  Sentimente: Speranţa și credinţa
A.  Unde poţi găsi speranţă întro situaţie aparent fără scăpare, când 

toate soluţiile au dat greş?
B.  De ce vorbeşte Iacov 2:2022 despre conlucrarea credinţei cu fapte

le? Credinţa şi faptele nu se exclud reciproc? Explică.

III.  Practic: Exprimarea speranţei
A.  Ce putem învăţa de la prietenii lui Iov despre ce ar trebui să le spu

nem şi ce nar trebui să le spunem oamenilor îndureraţi?
B.  Cum să găsim cuvinte de speranţă întro situaţie care pare lipsită de 

orice speranţă?

Rezumat: Discursurile prietenilor lui Iov sunt sumbre şi replicile lui Iov 
sunt deznădăjduite, dar apar totuşi din când în când unele raze de lumină. 
Studiul acesta insistă asupra acestor lumini plăpânde care ne îndreaptă 
privirea către speranţa învierii pe care Iov şia însuşito. În ultimă instanţă, 
temeiul acestei speranţe poate fi găsit doar în învierea lui Isus Hristos. 
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Luni, 21 noiembrie „Chiar dacă mă va ucide…”

La începutul acestui trimestru, am studiat despre sfârşitul lui Iov şi des
pre prosperitatea de care sa bucurat în cele din urmă. Am mai văzut că Iov 
a avut o speranţă chiar şi în această suferinţă cumplită. Iar noi, care trăim în 
vremea de acum şi care cunoaştem sfârşitul tuturor lucrurilor, ştim că există 
cu mult mai multe lucruri demne de sperat decât şiar fi imaginat Iov.

Însă, când copiii iau murit, când şia pierdut agoniseala deo viaţă şi 
când a fost lovit de boală, Iov na ştiut decât că viaţa lui a luat brusc o în
torsătură urâtă. Şi, deşi a declarat cu multă mâhnire căşi dorea să nu se fi 
născut deloc sau să fi trecut din pântecele mamei sale direct în mormânt, 
el şia exprimat totuşi speranţa în Dumnezeul care, după câte reuşea să 
înţeleagă în momentul acela, îl trata în mod nedrept. 

3.  Citește Iov 13:15. Ce spune Iov aici?

Spre deosebire de textul în limba română unde Iov se declară complet 
deznădăjduit, cele mai multe versiuni ale Bibliei în limba engleză interpre
tează versetul acesta ca pe o declaraţie puternică de credinţă: „Chiar dacă 
mă va ucide, eu tot voi nădăjdui în El.” În ciuda a tot ce i sa întâmplat şi 
chiar dacă ar fi murit (probabilitatea aceasta i se părea foarte mare şi ştia 
că Dumnezeu putea să pună punct vieţii lui), el avea săşi pună mai depar
te încrederea în Domnul!

„Bogăţiile harului lui Hristos trebuie păstrate în minte. Strânge ca pe 
o comoară lecţiile pe care ţi le dă harul Său. Credinţa ta să fie cum a fost 
credinţa lui Iov, ca să poţi spune: «Chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăj
dui în El.» Prindete de făgăduinţele Tatălui tău ceresc şi aduţi aminte 
cum Sa purtat în trecut cu tine şi cu slujitorii Lui, fiindcă «toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu».” – Ellen G. 
White, The Advent Review and Sabbath Herald, 20 octombrie 1910

Omeneşte vorbind, Iov nu avea motive să mai spere. Dar el nu se baza 
doar pe perspectiva umană. Rostind această frumoasă declaraţie de credinţă 
şi speranţă, el priveşte prin ochii lui Dumnezeu şi îşi pune încrederea în El.

Cum a reușit Iov să-și păstreze credința în Dumnezeu în marea lui 
suferință? Ce răspuns putem formula dacă citim Iov 1:1 și Iacov 2:20-22? 
Ce învățăm despre valoarea credincioșiei și a ascultării pentru creștin? 

“Da, mă va ucide: n-am nimic de nădăjduit; dar îmi voi apăra purtarea în faţa Lui.” Iov 13:15 BDC

“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.” Iov 1:1 BDC

“Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită.” Iacov 2:20-22 BDC
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1.  MOTIVARE

Pasajul central: Proverbele 17:28
Ideea de bază: Limba este o unealtă eficientă, dar şi o armă cu un înalt 

potenţial distructiv. Ea îi poate da lovitura de graţie unui om a cărui viaţă 
atârnă de un fir de păr. Dar tot ea poate rosti un cuvânt de speranţă care 
să marcheze începutul recuperării din necaz şi durere.

Dialogul dintre Iov şi prietenii lui ilustrează puterea nocivă a limbii. El 
ne arată totodată că Iov a găsit speranţă, în ciuda acuzaţiilor absurde care i 
se aduc, şi că speranţa lui nu este la oameni, ci la Dumnezeu şi în adevărul 
despre învierea morţilor. Să învăţăm de la prietenii lui ce să nu facem în 
astfel de situaţii!

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea nu este imună la bârfă, critici şi ca
lomnii. De altfel, orice comunitate umană bine închegată, ai cărei membri 
îşi împărtăşesc bucuriile, întristările şi luptele personale, este vulnerabilă 
la cleveteli şi denigrări. Discutaţi în grupă despre efectul defăimării şi bâr
fei asupra bisericii voastre locale, dar, atenţie, este il ca exerciţiul acesta 
să fie dureros!

Discuţie introductivă: Un tată le atrăgea atenţia copiilor săi că în viaţă 
există două lucruri care nu pot fi luate înapoi: o săgeată deja trasă şi un 
cuvânt deja rostit. Şi, de obicei, le repeta acest adevăr atunci când vorbele 
lor erau necugetate sau dăunătoare pentru alţii. Cuvântul aspru produce 
în suflet un rău aproape imposibil de reparat. De aceea, asemănarea lui cu 
o săgeată este cât se poate de potrivită. El poate distruge şi ultima fărâmă 
de valoare de sine a cuiva şi poate stinge şi ultima licărire de speranţă de 
care se agaţă cineva. Prietenii lui Iov par a se specializa pe rând în acest 
tip de război al vorbelor, iar eforturile lui Iov de a se opune loviturilor lor 
continue par aproape supraomeneşti.

Ai cunoscut vreodată în viaţă cât de dăunătoare sunt cuvintele rele? 
De asemenea, în plan pozitiv de această dată, în ce situaţie din viaţa ta ai 
înţeles valoarea cuvântului potrivit rostit la timpul potrivit (vezi Proverbele 
25:11)?
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Marţi, 22 noiembrie Indiciile speranţei

4.  Ce indicii suplimentare există cu privire la faptul că Iov avea speranţă și că 
speranţa lui era la Dumnezeu? Iov 13:16

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Este interesant că versetul acesta urmează imediat după declaraţia lui 
Iov că avea să spere în Dumnezeu chiar dacă avea să moară. El îşi exprimă 
încrederea că Dumnezeu avea săl scape. La ce fel de scăpare se referă el 
aici dacă nu la eliberarea din moarte? Nu este moartea doar o clipă de 
odihnă, o perioadă scurtă de somn? Şi ce urmează după moarte? Învierea 
la viaţa veşnică! Na fost învierea la viaţa veşnică marea speranţă a tuturor 
credincioşilor dea lungul mileniilor? Aceasta era şi speranţa lui Iov!

5.  Despre ce speranţă este vorba în 1 Corinteni 15:11-20? Dacă nu am avea 
această speranţă, cum am fi?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

După această puternică declaraţie de credinţă, Iov afirmă că „un ne
legiuit (hanef) nu îndrăzneşte să vină înaintea Lui”. Rădăcina lui hanef 
înseamnă „necredincios” sau „fără Dumnezeu” şi are conotaţii negative 
în ebraică. Iov ştia că scăparea este numai la Dumnezeu, că mântuirea 
se găseşte numai prin supunerea completă faţă de El. Oamenii răi şi fără 
Dumnezeu nau o asemenea speranţă. Cel mai probabil, Iov îşi exprima aici 
încrederea că era mântuit. Nu ştim cât de mult înţelegea el semnificaţia 
ritualului aducerii jertfelor pentru păcat. Înainte de Hristos, credincioşii 
Domnului nau putut înţelege mântuirea aşa cum o înţelegem noi astăzi, 
după Hristos. Dar Iov ştia că speranţa mântuirii era numai la Domnul şi că 
jertfele pe care le aducea erau doar o ilustrare a modului în care putea 
primi această mântuire.

“Chiar şi lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăzneşte să vină înaintea Lui.” Iov 13:16 BDC

“Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră. 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 înviază. Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre” 1 Corinteni 15:12-17 BDC

“şi, prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.” 1 Corinteni 15:18-20 BDC
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2.  APROFUNDAREA STUDIULUI
Speranţa este firul de aur care străbate întreaga Scriptură. Încă din cli

pa căderii primilor oameni în păcat (Geneza 3), Dumnezeu le oferă un me
saj de speranţă (versetul 15). Speranţa în mântuirea viitoare a fost şi este 
remediul pentru cele mai mari suferinţe ale oamenilor.

Comentariu biblic
I. Chiar dacă mă va ucide
(Revedeţi împreună în grupă Iov 13:1-16.)
După cuvântarea lui Țofar din capitolul 11, urmează capitolele 1214 

care încheie prima serie de discursuri. În replica pe care leo dă prietenilor 
lui în capitolul 13, Iov declară că părerile lor erau „păreri de cenuşă” (Iov 
13:12), o etichetă nu tocmai măgulitoare. Parcă nil şi imaginăm cum, în 
timp ce rosteşte aceste vorbe, ia un pumn de cenuşă din mormanul pe 
care stătea şi o aruncă în sus, întrun gest ilustrativ.

Respingând îndemnurile lor, Iov se întoarce către Dumnezeu. Mesajul 
său din ultima parte a capitolului 13 este deosebit de impresionant. In
terpretarea textului ebraic din Iov 13:15 a lăsat loc la confuzii, după cum 
putem observa în unele versiuni moderne care transpun sensul negativ: 
„Da, mă va ucide, nam nimic de nădăjduit” (vezi şi versiunile în limba en
gleză NRSV, NLT). Transpunerea aceasta este urmarea a două interpretări 
diferite ale textului original, propuse de masoreţi, grup de savanţi evrei 
din vechime. Totuşi ceea ce spune Iov în continuare ne lasă să înţelegem 
că el avea o speranţă. El spune că apărarea în faţa lui Dumnezeu poate sluji 
la scăparea lui, dovedind că, în ciuda circumstanţelor, el se încăpăţânează 
să spere şi speranţa aceasta îl motivează să meargă înainte până când i se 
va face dreptate înaintea Judecătorului universului (Iov 13:1719). Pentru 
el, răspunsul lui Dumnezeu este singura cale de aşi înţelege situaţia. 

De discutat: Unde a găsit Iov speranţa, în pofida cuvintelor descuraja
toare ale prietenilor lui?

II. Speranţă neclintită
(Revedeţi în grupă Geneza 22:8; Iacov 2:20-22; 1 Corinteni 15:11-20.)
Scriptura este plină cu istorisiri despre puterea extraordinară a spe

ranţei care se prinde cu tărie de Dumnezeu, în pofida tuturor neajun
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Miercuri, 23 noiembrie Speranţa de dinainte de începutul lumii

Cine dintre noi ar putea rosti o declaraţie de speranţă atât de frumoasă 
dacă ar trece prin ce a trecut Iov? Cuvintele sale sunt o remarcabilă confir
mare a vieţii sale de credinţă şi ascultare.

Iov avea speranţă pentru că Îi slujea unui Dumnezeu al speranţei. 
Biblia, deşi relatează numeroase întâmplări oribile, de la căderea lui Adam 
şi a Evei (Geneza 3) şi până la „căderea Babilonului” de la sfârşitul timpului 
(Apocalipsa 14:8), este plină de speranţă şi de încredere întrun viitor care 
depăşeşte tot ce ne poate oferi lumea aceasta.

„Lumea Îi este încredinţată lui Hristos şi prin El se transmit neamu
lui omenesc decăzut toate binecuvântările lui Dumnezeu. Hristos a fost 
Răscum părător atât înainte, cât şi după întruparea Sa. Când a apărut 
păcatul, exista deja un Mântuitor.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, 
ed. 2015, p. 171

6.  Compară speranţa exprimată în citatul anterior cu afirmaţiile din Efeseni 
1:4; Tit 1:2; 2 Timotei 1:8,9; 1 Petru 1:18-20. Ce se poate constata?

_________________________________________________________________

Textele acestea ne învaţă adevărul uimitor că, înainte de a crea lumea 
noastră, Dumnezeu a prevăzut posibilitatea ca omul să cadă în păcat. În 
greacă, în 2 Timotei 1:9 se spune că Dumnezeu nea chemat prin harul care 
nea fost dat în Hristos Isus „înainte de timpul etern”. Iar harul acesta nu 
nea fost dat pentru faptele noastre (care nici nu existau la data aceea!), 
ci prin Isus. Înainte ca noi să venim la existenţă, Dumnezeu a conceput 
un plan prin care să le ofere oamenilor speranţa vieţii veşnice. Speranţa 
aceasta na apărut când am avut noi nevoie de ea, ci a existat dinainte şi 
era pregătită pentru momentul în care era posibil să avem nevoie de ea.

Creştinii au ce şi în cine să spere. Trăim în universul creat de un Dumnezeu 
care ne iubeşte (Ioan 3:16), care nea răscumpărat (Tit 2:14), care ne ascultă 
rugăciunile (Matei 6:6), care mijloceşte pentru noi (Evrei 7:25), un Dumnezeu 
care ne promite că nu ne va părăsi niciodată (Evrei 13:5), care a promis să ne 
învie (Isaia 26:19) şi să ne dea viaţa veşnică (Ioan 14:2,3).

Citește Romani 8:31. Însușește-ți speranța aceasta, în ciuda proble-
melor cu care te confrunți acum!

“În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,” Efeseni 1:4 BDC

“în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,” Tit 1:2 BDC

“Să nu-ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. 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,” 2 Timotei 1:8-9 BDC

“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, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi,” 1 Petru 1:18-20 BDC



Comentarii pentru instructori

Indiciile speranţei 131

surilor. Un exemplu este Avraam, care linişteşte întrebarea băiatului său 
impacientat cu un răsunător: „Dumnezeu va purta de grijă” (Geneza 
22:8), răspuns care îl pregăteşte pe Isaac să accepte, prin credinţă, să 
se întindă pe altarul de pe muntele Moria. Sau cei trei prieteni ai lui  
Daniel când stau în faţa mâniosului Nebucadneţar şi îndrăznesc săi 
spună celui mai puternic om de pe pământ din vremea aceea, care îi 
ameninţa cu aruncarea în cuptorul de foc: „Şi chiar de nu ne va scoate, 
să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom 
închina chipului din aur pe care lai înălţat!” (Daniel 3:18). Alt exemplu 
este tâlharul de pe cruce care, în clipa în care recunoaşte Maiestatea 
divină în Omul răstignit lângă el, îşi exprimă cu timiditate ultima dorinţă, 
la sfârşitul unei vieţi irosite: „Doamne, aduŢi aminte de mine când vei 
veni în Împărăţia Ta!” (Luca 23:42).

Şi lista poate continua. Întrebarea este totuşi: Unde au găsit aceşti 
oameni temeiul speranţei lor neclintite, care ia făcut în stare să înfrunte 
chiar şi ameninţarea cu moartea? Nu ştim cât au înţeles ei din acest ade
văr, dar răspunsul final trebuie căutat în faptul istoric al învierii lui Isus 
Hristos, care ne oferă temeiul pentru toate speranţele noastre şi, în primul 
rând, pentru speranţa care ne ajută să privim dincolo de moarte. Pavel 
fundamentează întreg adevărul propovăduit de el, pe realitatea învierii 
(1 Corinteni 15:1120). Iacov îl dă ca exemplu pe Avraam când vorbeşte 
despre relaţia sensibilă dintre credinţă şi fapte, relaţie care devine cla
ră tocmai prin speranţa nutrită în faţa adversităţilor. Iov a avut această 
speranţă şi şia întemeiato pe convingerea că Dumnezeu este drept (chiar 
dacă în momentul acela nu îşi putea explica modul cum acţiona în viaţa 
lui) şi că El avea săl scape chiar şi din mormânt (vezi Iov 19:25,26).

De discutat: Pe ce se întemeiază speranţa ta?

III. „Un nelegiuit”
(Revedeţi împreună în grupă Iov 13:16 și Proverbele 11:9.)
Cuvântul ebraic chanaf, utilizat de Iov în 13:16 cu aluzie la prietenii lui, 

este foarte dur şi este redat în unele versiuni cu sensul de „om lipsit de 
evlavie, nereligios, fără Dumnezeu, pervertit”, iar în altele (KJV, NKJV) 
cu sensul de „om făţarnic”. În forma lui adjectivală, el apare de cele mai 
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7.  Citește textele următoare. Ce speranţă îţi transmite fiecare?

Geneza 3:15 ______________________________________________________

_________________________________________________________________

Geneza 22:8 ______________________________________________________

_________________________________________________________________

Leviticul 17:11 _____________________________________________________

_________________________________________________________________

Ioan 1:29

_________________________________________________________________

Galateni 2:16 ______________________________________________________

_________________________________________________________________

Filipeni 1:6 ________________________________________________________

_________________________________________________________________

1 Corinteni 10:13 __________________________________________________

_________________________________________________________________

Daniel 7:22 _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Daniel 12:1,2 ______________________________________________________

_________________________________________________________________

Matei 24:27 _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Daniel 2:44 _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Urmărește revelația progresivă în aceste texte. Ce ne spun ele împre-
ună despre speranța pe care o putem avea în Isus?

“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 3:15 BDC

“„Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu Însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte.” Geneza 22:8 BDC

“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.»” Leviticul 17:11 BDC

“A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” Ioan 1:29 BDC

“Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină,” Geneza 2:16 BDC

“Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” Filipeni 1:6 BDC

“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.” 1 Corinteni 10:13 BDC

“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 7:22 BDC

“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. Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.” Daniel 12:1-2 BDC

“Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.” Matei 24:27 BDC

“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.” Daniel 2:44 BDC



Comentarii pentru instructori

Indiciile speranţei 133

multe ori în cartea lui Iov (de opt ori: Iov 8:13; 13:16; 15:34; 17:8; 20:5; 
27:8; 34:30; 36:13; în restul Vechiului Testament apare de numai cinci 
ori).

În concepţia populară, făţarnicul este o persoană care una spune şi 
alta face. Totuşi, din acest dublu sens al cuvântului chanaf, putem înţelege 
că ipocrizia înseamnă ceva mai mult decât nearmonizarea faptelor cu 
vorbele; ea este o formă de necredinţă care reprezintă greşit caracterul 
lui Dumnezeu. Iov a observat această necredinţă la prietenii lui. 

Ipocrizia poate face mult rău, mai ales în sfera religioasă, şi este un 
pericol care ne pândeşte pe toţi. Să ne rugăm Domnului să ne ferească 
de ea. 

De discutat: De ce cădem atât de uşor în capcana ipocriziei?

3.  APLICAȚIA
Speranţa lui Iov este una câştigată cu greu şi, în studiul de săptămâna 

aceasta, am văzut prin ce lupte sufleteşti a trecut el pentru a o avea. Iar 
odată însuşită, nu a lăsato săi mai scape.

Întrebări 
1. Ce înseamnă pentru tine expresiile „speranţă neclintită”, „încredere 

neclintită”?
2. Teai aflat până acum întro situaţie în care ai reuşit cu greu să ai 

speranţă?

4.  ACTIVITATE
Textul cunoscutului imn „It Is Well with My Soul” (În romînă: Când val 

de durere...) a fost compus de Horatio Spafford în 1873, în timpul unei că
lătorii peste Atlantic, în apropierea locului în care cele patru fiice ale sale 
muriseră înecate întrun naufragiu. Povesteşte la grupă despre el.

Cântaţi imnul în versiunea lui în limba română, numărul 316 din Imnu-
rile creștine, ediţia 2013, sau imnul, „Sfântă speranţă”, numărul 497.
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Vineri, 25 noiembrie Un gând de încheiere

De la prima şi până la ultima pagină a ei, Biblia este plină de cuvinte mi
nunate de speranţă: „Vam spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În 
lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!” (Ioan 16:33). 
„Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 
28:20). „Hristos nea răscumpărat din blestemul Legii, făcânduSe blestem 
pentru noi” (Galateni 3:13). „Cât este de departe răsăritul de apus, atât de 
mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi” (Psalmii 103:12). „Căci 
sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, 
nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici 
adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea 
lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:38,39). 
„Curcubeul va fi în nor, şi Eu Mă voi uita la el, ca săMi aduc aminte de 
legământul cel veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup 
de pe pământ” (Geneza 9:16). „Vedeţi ce dragoste nea arătat Tatăl: să ne 
numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că 
nu La cunoscut nici pe El” (1 Ioan 3:1). „Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! 
El nea făcut, ai Lui suntem; noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui” 
(Psalmii 100:3). Acestea sunt numai câteva dintre descoperirile pe care ni 
le face Biblia cu privire la caracterul lui Dumnezeu şi cu privire la ce ne 
oferă El. Dacă nu leam avea, ce speranţă near rămâne?

   BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

  Biblia: Psalmii 11–17

1. Cu ce sunt comparate cuvintele Domnului?
2. Despre cine spune psalmistul că nu se clatină niciodată?
3. Care sau cine spunea psalmistul că este singura lui fericire? 
4. Despre cine spune psalmistul că îşi au partea în viaţa aceasta?

  Calea către Hristos, capitolul 13

5. Cum doreşte Dumnezeu săi vadă pe fiii şi fiicele sale?  
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

1.  Ce răspunsuri aţi avut la rugăciune săptămâna aceasta? Împărtă
şiţile cu grupa!

2. Povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce sem
nificaţie are lucrul respectiv pentru dumneavoastră?

 
ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE APLICAȚIE

1
Ce greşeală lea reproşat Iov prie
tenilor Săi?

De ce uneori este mai bine să 
tăcem?

2
Cum a reuşit Iov săşi păstreze 
credinţa în Dumnezeu, în ciuda 
marii lui suferinţe?

Cum putem să ne păstrăm 
credinţa în Dumnezeu, în timpul 
unei suferinţe absurde?

3
Care este indiciul că Iov avea 
totuşi speranţa că Dumnezeu îl 
va scăpa?

Ce înţelegere mai largă a mântu
irii  avem acum şi cum ne ajută 
ea?

4
Ce posibilitate a fost prevăzută  
de Dumnezeu înainte de exis
tenţa omenirii şi ce a făcut El?

Dumnezeu a ştiut de apariţia 
păcatului sau a prevăzut posibili
tatea apariţiei lui?

5
Ce speranţă transmit textele 
biblice de la secţiunea de joi?

Ce efect practic are mesajul lor în 
viaţa noastră?
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
SUGESTII PRACTICE

1. Ce lucru practic aţi învăţat din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce ascultaţi sau 

vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventua
le idei misionare pe care să le aplicaţi!

 
SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNE

1. Să mulţumim pentru speranţa mântuirii!
2. Să ne rugăm pentru persoanele fără speranţă!
3. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:

Cineva din familie  __________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre rude  _________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre prieteni  ______________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre vecini  ________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva din biserică  _________________________________________________

_________________________________________________________________




