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LECŢIA 1

CARTEA JUDECĂTORII

CONSECINŢELE APOSTAZIEI

Evenimentele descrise în Cartea Judecătorii cuprind o peri-
oadă de patru sute de ani din istoria poporului Israel. În primul 
verset al acestei cărţi ni se relatează despre faptul că după moar-
tea lui Iosua poporul nu mai avea conducător. Iosua n-a reuşit 
să-şi pregătească un succesor. Cartea Judecătorii ne descrie cât 
de mult au fost dezorientaţi israeliţii din cauza faptului că Iosua 
n-a reuşit să le rânduiască un alt conducător. Studiind Cartea 
Judecătorii, vom ajunge să constatăm faptul că nici unul din ju-
decători n-a fost în stare să pregătească asemenea conducători, 
care ar fi fost capabil să le continue lucrarea şi să conducă mai 
departe poporul lui Dumnezeu.

Versetul principal al Cărţii Judecătorii ne relatează faptul că în 
acea perioadă din istoria poporului Israel, acesta nu avea împă-
rat şi că „fiecare făcea ce-i plăcea” (Jud. 17:6; 21:5). Mulţi teologi 
îl consideră pe Samuel ca fiind autorul Cărţii Judecătorii. Întrucât 
în zilele când conduceau judecătorii nu era împărat, este posibil 
ca autorul acestei cărţi să fi scris în retrospectivă, referindu-se la 
acea perioadă care a precedat conducerea împăratului. Aceasta 
a fost o vreme a declinului spiritual din istoria poporului Israel.

În Cartea  Judecătorii ni se dezvăluie principala problemă 
spirituală care poate fi numită „apostazie” sau „lepădare”. Cu-
vântul „apostazie” înseamnă „a sta de altă parte faţă de ceva 
anume”. O altă semnificaţie a cuvântului „apostazie” este „lepă-
darea de credinţă”. În capitolul de încheiere a Cărţii Iosua, popo-
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rul Israel a dat o făgăduinţă, întărindu-şi credinţa prin încheierea 
unui legământ sfânt. Iosua a spus: „…alegeţi astăzi cui vreţi să 
slujiţi….Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”. 
Drept urmare, israeliţii I-au făgăduit lui Dumnezeu şi lui Iosua: 
„Noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru şi vom asculta gla-
sul Lui” (vezi Iosua 24:15-27).

 Ei au ales calea ascultării şi slujirii lui Dumnezeu. Israeli-
ţii înşişi, împreună cu casele lor, au decis să respecte această 
hotărâre. Apostazia desemnează următoarea situaţie: iniţial lu-
aţi o poziţie asemenea poporului Israel, iar mai apoi, mai târziu, 
renunţaţi la această poziţie şi nu respectaţi acea făgăduinţă pe 
care I-aţi dat-o lui Dumnezeu, astfel încălcând legământul pe 
care l-aţi încheiat cu El.

Caracterul ciclic al fenomenului apostaziei

În Cartea Judecătorii putem fi martori ai caracterului ciclic al 
apostaziei de care a dat dovadă poporul Israel tocmai de şapte 
ori, în decursul unei perioade de mai bine de patru sute de ani. 
Dacă am putea să ne imaginăm întreaga situaţie referindu-ne la 
cadranul unui ceasornic, acest ciclu al apostaziei ar începe în 
momentul în care acul ceasornicului ar indica ora douăsprezece. 
În acel moment, Dumnezeu este pe primul loc pentru poporul Is-
rael şi ei sunt aliniaţi pe linia care coincide cu linia lui Dumnezeu. 
Către ora unu poporul se leapădă de făgăduinţa pe care I-a dat-o 
lui Dumnezeu. La orele două are loc decăderea morală, după 
care urmează, la orele trei, dezintegrarea politică. La ora patru – 
apare un duşman crâncen. La orele cinci Israelul este cotropit de 
acest duşman. Atunci când acul ceasornicului indică ora şase, 
poporul Israel se află deja în robia acestui ocupant.

Atunci când acul ceasornicului trece de cealaltă parte a ca-
dranului, la ora şapte, are loc o renaştere spirituală. Poporul lui 
Dumnezeu imploră mila lui Dumnezeu. La ora opt Dumnezeu ridi-
că un conducător, îl cheamă, îl echipează în mod corespunzător 
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şi îl îndeamnă să producă o schimbare şi să-l răstoarne pe co-
tropitorul inamic. Acest conducător este numit „judecător”. La ora 
nouă judecătorul începe să-şi facă planuri referitor la modul în 
care să răstoarne jugul cotropitorul inamic. La ora zece are loc 
schimbarea, iar la unsprezece – victoria. După ce-a deţinut victo-
ria şi l-a înlăturat pe cotropitor, poporul Israel revine la ora două-
sprezece, din nou Îi slujeşte şi Îl iubeşte pe Dumnezeu. 

Aceasta a avut loc până când poporul Israel n-a început a 
face ceea ce este rău în ochii Domnului. Apostazia se repetă din 
nou şi din nou. Uneori poporul Israel avea parte de timpuri de 
pace, cea mai lungă perioadă a durat optzeci de ani, dar cu toate 
acestea apostazia s-a repetat, şi aceasta a avut loc de şapte ori.

În timp ce citim Cartea Judecătorii, am putea să ne însuşim, 
personal, cel puţin două lecţii practice care ne-ar prinde bine în 
viaţa spirituală. Prima lecţie se referă direct la noi, personal. S-ar 
putea oare ca noi înşine să ne dăm la o parte sau să părăsim 
ceea în ce ne-am pus încrederea? Am putea oare deveni nişte 
apostaţi? Cartea Judecătorii ne răspunde: da, aceasta ni se poa-
te întâmpla şi nouă!

În 1 Cor. 10:12, Pavel ne avertizează: „Astfel, dar, cine crede 
că stă în picioare să ia seama să nu cadă”. Faptul că noi deja am 
intrat în „ţara făgăduită” şi am deţinut victoria, încă nu exclude 
posibilitatea ca noi să devenim şi să alunecăm de la credinţă. 
Cartea Judecătorii ne arată, în repetate rânduri, că poporul Isra-
el, totuşi, a devenit apostat. Asemenea israeliţilor, şi noi adesea Îi 
făgăduim Domnului să-I rămânem credincioşi, însă după aceea 
ne îndepărtăm de El şi nu mai respectăm legământul pe care 
l-am încheiat cu Domnul. Şi în rezultat, va fi nevoie să suportăm 
consecinţele apostaziei noastre.

Cea de-a doua lecţie se referă la întregul poporul. Asemenea 
poporului Israel, care s-a lepădat de Domnul de atâtea ori, după 
cum găsim descris în Cartea Judecătorii, la fel i se poate întâm-
pla astăzi şi poporului nostru.

Au fost timpuri când Ţara Sfântă se afla „sub călăuzirea lui 
Dumnezeu”, iar Ierusalimul era capitala spirituală a întregii lumi. 
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Însă liderii lui spirituali s-au îndepărtat de Dumnezeu, L-au res-
pins pe Isus Hristos şi nu L-au recunoscut ca şi Mesia. Când a 
intrat Isus în Ierusalim, în duminica Floriilor, le-a spus preoţilor 
mai de seamă şi fariseilor că dacă aceştia nu vor aduce rod, 
atunci „…Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată 
unui neam care va aduce roadele cuvenite” (Mat. 21:43). Cu alte 
cuvinte, dacă poporul acesta nu va aduce roade pentru Împără-
ţia lui Dumnezeu, El îl va părăsi. Isus a spus că făgăduinţa care 
Îi este dată lui Dumnezeu, este asemenea căderii unei pietre: 
„Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea; iar pe 
acela peste care va cădea ea, îl va spulbera” (Mat. 21:44).

Luând Împărăţia de la liderii spirituali ai lui Israel, Isus a 
transmis-o Bisericii Sale. Aceasta însemnă că toate cele descri-
se anterior, se referă, în mod primordial, la Biserică. Avertiza-
rea împotriva apostaziei poate fi atribuită şi slujirii care are loc în 
colegii, universităţi, seminare teologice – a căror scop principal 
constă în a-i învăţa pe alţii din Cuvântul lui Dumnezeu.

Avertizarea referitor la apostazie, care este descrisă în Car-
tea Judecătorilor, poate fi atribuită fiecăruia dintre noi, în mod 
personal, poate fi atribuită instituţiilor de învăţământ şi întregului 
popor. Ideea centrală a acestei cărţi constă în faptul că acul de 
pe cadranul ceasornicului nostru trebuie să indice întotdeauna 
ora douăsprezece, ca noi să-L iubim pe Dumnezeu, să ne închi-
năm şi să-I slujim Lui.

Întrebări pentru discuţie

1.  Este oare autorul manualului de faţă un adept al ideilor 
pacifiste? Prin ce anume îşi argumentează opinia?

?		Autorul manualului este împotriva războaielor inutile. El manifestă 
o atitudine respectuoasă faţă de ideile pacifiste, însă nu le 
împărtăşeşte. Drept exemple pot fi aduse textele: 1 Petru 2:13; 
Rom. 13.
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2.  Cum aţi răspunde la următoarea întrebare: „ Cum a putut 
Dumnezeu să-Şi cheme poporul Său la luptă”?

?		Diverse răspunsuri.

3.  În ce constă principala problemă descrisă în Cartea Ju-
decătorii? Care este versetul-cheie care ni se prezintă în 
Cartea Judecătorii de patru ori?

?		Poporul Israel n-a respectat până la urmă porunca lui Dumnezeu. 
Acesta n-a cucerit până la urmă ţara Canaanului şi a cruţat viaţa 
păgânilor, fapt care a avut grave consecinţe asupra stării spirituale 
a poporului şi a modului lui de viaţă. „Fiecare făcea ce-i plăcea” 
(Jud. 17:6).

4.  Care este lecţia principală pe care trebuie să ne-o însu-
şim?

?		„Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă”. 
Noi ar trebui să veghem şi să ţinem minte că şi noi înşine am putea 
deveni apostaţi.

5.  Care sunt etapele apostaziei poporului Israel, menţio-
nate de autorul manualului, după exemplul cadranului 
ceasornicului?

?		În Cartea Judecătorii sunt menţionate următoarele etape:
  	ora 12 – Dumnezeu este prioritatea numărul unu
  	orele 1-3 – apostazie, decădere morală, dezintegrarea politică
  	orele 4-6 – război, înfrângere, robie
  	orele 7-9 – întoarcere, pocăinţă, renaştere
  	orele 10-11 – schimbarea politică, victoria
  	ora 12 – Dumnezeu este pe primul loc
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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LECŢIA 2

CARTEA JUDECĂTORII

LUCRĂRI NEOBIŞNUITE PRIN INTERMEDIUL
OAMENILOR OBIŞNUIŢI

În afară de avertizările cu privire la apostazie, în Cartea Ju-
decătorii se conţin numeroase adevăruri ale vieţii spirituale prac-
tice preluate din exemplul personal din viaţa judecătorilor.

Primul judecător a fost Otniel. Unicul lucru pe care îl cunoaş-
tem despre el din Sfânta Scriptură este faptul că acesta a fost 
nepotul lui Caleb. Singurul lucru care poate fi spus despre Ehud, 
un alt judecător, este că acesta a fost stângaci. De asemenea, în 
Cartea Judecătorii este menţionat faptul că în calitate de judecă-
tor în Israel a fost şi o femeie, pe nume Debora, mamă în Israel. 
Ei nu i-a fost deloc uşor să-l înduplece pe luptătorul Barac să se 
îmbărbăteze şi să meargă la luptă împreună cu ea. Atunci când 
Domnul l-a chemat pe Ghedeon, acesta a spus: „…Domnul meu, 
cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai 
săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu” 
(Jud. 6:15). Toţi aceşti judecători au fost oameni simpli.

Vă consideraţi şi dvs. din categoria oamenilor simpli, obiş-
nuiţi? Oare nu cumva sunteţi de părerea că Dumnezeu nu vă 
foloseşte şi nu vă va putea folosi din motivul că dvs. nu sunteţi un 
om de succes? Studiind Cartea Judecătorii, veţi avea ocazia să 
vă convingeţi de faptul că Dumnezeu doreşte să realizeze lucrări 
incredibile, măreţe, prin intermediul oamenilor simpli, la fel ca şi 
oricare dintre noi.
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Otniel a fost fiul fratelui mai mic al lui Caleb. În Biblie găsim 
scris că Duhul Domnului a fost peste el, că el a realizat mari 
transformări, curăţind Israelul de dumnezeii păgâni şi atunci 
când Otniel a condus Israelul în luptă împotriva armatei vrăjma-
şe, Domnul l-a ajutat să deţină victoria definitivă (vezi Jud. 3:10).

Dumnezeu doreşte să săvârşească lucrări incredibile prin in-
termediul oamenilor simpli, fiindcă Duhul Domnului este peste ei. 
Aceasta este tocmai ceea ce în Noul Testament se numeşte „a fi 
umplut de Duhul Sfânt”.

Acelaşi lucru îl putem observa şi în viaţa judecătorului Ehud. 
Moabiţii i-au învins pe israeliţi. Un împărat pe nume Eglon i-a 
cucerit. În acea perioadă, în care un popor cucerea pe un alt 
popor, cuceritorii întotdeauna le impuneau un tribut imens. Ehud 
era căpetenia soliei care a mers să plătească împăratului moabit 
tributul pentru Israel. Ehud a intrat în curtea împăratului Eglon şi 
i-a adus darea, însă înainte de a se porni la drum, îşi făcuse din 
timp o sabie cu două tăişuri, cu lungimea de un cot.

Fiind în faţa lui Eglon, care era un împărat foarte gras, Ehud 
i-a zis: „Am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine”. 
Atunci Ehud şi-a întins mâna stângă, a scos sabia din partea 
dreaptă şi l-a ucis pe împărat. Ehud a început răscoala şi moabi-
ţii au fost atunci înfrânţi. Unicul lucru pe care îl cunoaştem des-
pre Ehud este că acesta a fost stângaci. Este  posibil ca acesta 
să fi fost unicul lucru pe care Ehud i L-a putut oferi Domnului. 
Dumnezeu a folosit acest amănunt într-un chip măreţ. I-aţi în-
credinţat şi dvs. Domnului toate talentele importante cu care El 
v-a înzestrat? Dacă veţi încredinţa chiar şi cele mai neînsemnate 
daruri şi talente în mâna Domnului, El le va folosi la fel precum a 
folosit şi mâna stângă a lui Ehud.

Una dintre preferatele mele istorisirii despre izbăvitorii popo-
rului Israel o constituie şi relatarea biblică despre Debora, care a 
condus poporul Israel. Debora era înzestrată cu un deosebit dar 
spiritual. Ea era prorociţă. Debora stătea sub un finic şi profeţea, 
iar oamenii se adunau în jurul ei din toate colţurile lui Israel, pen-
tru a auzi Cuvântul Domnului.
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Odată ea i s-a adresat unui om pe nume Barac şi i-a zis: „Iată 
porunca pe care a dat-o Domnul, Dumnezeul lui Israel: trebuie 
să iei cu tine zece mii de oameni şi să te pogori asupra lui Sisera, 
căpetenia lui Iabin (cananiţilor) şi asupra carelor şi a oştirii lui şi 
izbăveşte Israelul de cananiţi” (vezi Jud. 4:5-6).

Barac i-a răspuns: „Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar 
dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce” (Jud. 4:8). Barac era con-
vins de faptul că dacă într-adevăr Dumnezeu a vorbit prin De-
bora, El Însuşi îi va asigura victoria. Probabil, Barac a rugat-o 
pe Debora să meargă cu el pentru a se convinge dacă ea era 
sigură de cuvintele pe care le rostise ea din partea lui Dumne-
zeu. Debora a fost de acord să meargă cu el, însă nu înainte de 
a-l preveni: „Acest eveniment va intra în istoria lui Israel, fiindcă 
izbăvirea poporului de sub stăpânirea cananiţilor se va face prin-
tr-o femeie” (vezi Jud. 4:8-10). Când Barac a chemat pe Israel la 
luptă, zece mii de oameni au decis să-l urmeze. Anume aşa şi i-a 
profeţit Debora.

Lupta a avut loc pe muntele Taborului. Dumnezeu a produs 
o confuzie între toate cele nouă sute de care ale lui Sisera. Toată 
armata canaanită a fost cuprinsă de panică. Armata lui Barac a 
nimicit toate carele, iar Sisera a căutat să scape cu fuga. Atunci 
o femeie pe nume Iael i-a oferit adăpost şi refugiu în cortul său. 
Sisera a adormit adânc, iar în timp ce dormea, Iael a luat un ţăruş 
de la cort şi i l-a bătut în tâmplă astfel încât l-a ţintuit de pământ.

Amintiţi-vă de faptul că tema centrală a Cărţii Judecătorii este 
apostazia şi consecinţele ei devastatoare. Din exemplul vieţii ju-
decătorilor, vedem că Dumnezeu se foloseşte de oamenii simpli. 
Domnul Îşi găseşte satisfacţia să înfăptuiască lucruri incredibile 
prin oamenii simpli, peste care este Duhul Domnului.
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Întrebări pentru discuţie

1.  Cum înţelegeţi porunca „fiţi plini de Duh” (Efes. 5:18)?
?		Duhul Sfânt vine să locuiască în inima credincioşilor atunci când 

ei se întorc la Domnul, în momentul naşterii din nou. Credincioşii 
pe drept se numesc copii ai lui Dumnezeu, fiindcă poartă în ei Du-
hul lui Dumnezeu (Rom. 8:14, 17). Umplerea cu Duh constituie un 
proces care durează pe parcursul întregii vieţi a creştinului şi care 
are legătură directă cu conceptul de sfinţire. Este foarte important 
să tindem să ne aflăm permanent sub influenţa şi sub controlul 
Duhului Sfânt.

2.  Ce concluzii pot fi făcute după ce citim caracteristica fi-
ecăruia dintre judecători: „fiul lui Ghera…, care nu se 
slujea de mâna dreaptă”; „nevasta lui Lapidot”; „bătea 
grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian”?

?		Aceştia au fost nişte oameni foarte simpli, care nu se evidenţiau 
prin anumite merite deosebite. Însă aceşti oameni au avut o inimă 
deschisă pentru Dumnezeu, iar Domnul a săvârşit prin ei lucrări 
măreţe.

3.  Citiţi 1 Ioan 4:7-21. În ce mod relaţia pe care o avem 
cu oamenii din jur ar putea caracteriza relaţia noastră 
cu Dumnezeu? Şi în ce mod relaţia noastră corectă cu 
Dumnezeu va influenţa relaţia noastră faţă de alţi oa-
meni?

?		Răspunsuri diferite.
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Lucrări neobişnuite prin intermediul oamenilor obişnuiţi

ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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LECŢIA 3

CARTEA JUDECĂTORII

FIECARE RĂSPUNZÂND CHEMĂRII SALE

Cel mai bine cunoscut dintre toţi judecătorii este Ghedeon. 
Vom analiza viaţa lui în mod detaliat, fiindcă putem să învăţăm 
de la el mai multe lucruri importante. De exemplu, dacă suferiţi 
de complexul de inferioritate, atrageţi atenţia la modul în care 
Ghedeon vorbeşte despre sine: „…familia mea este cea mai să-
racă…, şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu”. El trăia în 
acea perioadă în care cruzii madianiţi au ocupat poporul Israel. 
Un nume foarte mare de israeliţi au murit pe câmpul de luptă, 
confruntându-se cu madianiţii. Aceştia din urmă au nimicit şi o 
mare parte din roadele ţării, astfel că poporul ales suferea acum 
şi din cauza foametei.

După şapte ani de sărăcie şi cruzime îndurată, poporul Israel 
a început să implore ajutorul Domnului. Şi Domnul a ales un om 
care avea să-i izbăvească de vrăjmaşi. Acest om era Ghedeon.

Noi citim despre faptul că „…Îngerul Domnului S-a aşezat 
sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas…. Ghedeon, fiul său, 
bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului 
i S-a arătat şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!” Ghedeon 
I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru 
ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate mi-
nunile Lui…?” (Jud. 6:11-13).

Se scurseră mulţi ani de când israeliţii au trecut prin Marea 
Roşie, iar Ghedeon dorea să ştie dacă Domnul va săvârşi iarăşi 
o minune, la fel ca şi pe vremea lui Moise. Drept răspuns îngerul 
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Domnului i-a spus lui Ghedeon că dacă acesta îşi doreşte să 
vadă minunea cum Domnul Îşi va elibera poporul Său de sub 
Madian, să se privească pe sine în oglindă. Din nou vedem aici 
pusă în evidenţă ideea principală a Cărţii Judecătorii. Dumnezeu 
îl ia pe cel mai neînsemnat membru al celei mai sărace dintre fa-
milii şi îl foloseşte pentru a săvârşi, prin el, o minune neobişnuită,  
supranaturală, izbăvind pe poporul ales, conform planului Său.

Este foarte important să ţineţi cont de faptul că atunci când 
faceţi o lucrare la care v-a chemat Domnul, lucrarea aceasta v-a 
încredinţat-o El, de aceea Domnul nu vă va părăsi şi nu vă va 
lăsa s-o faceţi singur. De asemenea este necesar să cunoaş-
teţi câteva taine spirituale pe care au trebuit să le descopere, la 
vremea lor, aceşti judecători şi alţi mari eliberatori. Aceste taine 
spirituale constau în următoarele: important nu este cine eşti tu 
ca şi persoană, dar cine este Dumnezeu. Important nu este ceea 
de ce eşti tu capabil să faci, ci contează ceea de ce este Dum-
nezeu în stare să facă. Important nu este ceea ce-ţi doreşti tu să 
faci, ci contează ceea ce doreşte Domnul să săvârşească. Când 
vor fi săvârşite minuni şi lucruri incredibile, vei privi în urmă şi vei 
spune: „Toate acestea nu reprezintă meritul meu. Dumnezeu a 
săvârşit această minune, fiindcă El m-a trimis pe mine şi a fost 
cu mine”.

Dumnezeu nu caută oameni sfinţi. Adeseori El îi caută în 
mod intenţionat anume pe cei mai mici şi mai neînsemnaţi dintre 
oamenii slabi. Anume această categorie de oameni va înţelege 
cel mai bine tainele spirituale pe care a trebuit să le pătrundă 
Moise şi alţi conducători ai poporului lui Dumnezeu. Oare cum ar 
putea pricepe aceste taine oamenii care se consideră pe ei înşişi 
că sunt foarte sfinţi? Astfel de persoane mai curând se vor încre-
de în eforturile lor şi se vor baza pe puterile lor proprii, în loc să 
se bazeze pe Dumnezeu. Însă dacă aceştia sunt oamenii cei mai 
neînsemnaţi dintre cei mai slabi, Dumnezeu va găsi neapărat 
un mijloc ca să-i atragă la Sine. Anume asemenea conducători 
ridica Dumnezeu din mijlocul poporului, în repetate rânduri, fapt 
despre care găsim scris şi în Cartea Judecătorii.
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La momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Ghedeon să 
conducă pe poporul Său în lupta împotriva madianiţilor, numă-
rul acestora era de sute de mii de oameni, o mulţime la fel de 
mare ca şi lăcustele de pe câmp. Dumnezeu a văzut că trebu-
ia să crească încrederea sau credinţa lui Ghedeon. Atunci când 
Dumnezeu caută să-i dăruie omului credinţă, El face două lu-
cruri. În primul rând, Domnul vrea să-l încerce pe acest om. Apoi 
Dumnezeu caută să Se reveleze, să se descopere pe Sine, pen-
tru ca omul să-L poată vedea. Atrageţi atenţia la modul în care 
Dumnezeu întăreşte credinţa oamenilor pe care îi cheamă să 
săvârşească o lucrare specială, care necesită o credinţă fermă. 
În Psalmul 37:23 găsim scris: „Domnul întăreşte paşii omului, 
când îi place calea lui”.

Aproape tuturor ne este cunoscută relatarea biblică despre 
Ghedeon şi semnul cu lâna. Domnul l-a chemat pe Ghedeon ca 
acesta să-i izbăvească pe israeliţi din mâna lui Madian. Ghedeon 
a vrut să se convingă de această chemare şi, de aceea, L-a ru-
gat pe Domnul să-i întărească paşii. Acesta a aşternut noaptea 
în aria sa lână uscată şi i-a spus Domnului că dacă dimineaţa 
roua se va aşterne numai pe lână, iar pământul din jurul ei va 
fi uscat, atunci el va cunoaşte că într-adevăr Domnul îl cheamă 
ca prin mâna sa să-l izbăvească pe Israel. A doua zi, Ghedeon 
s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a început să stoarcă lâna, din care 
a scos un păhar plin cu apă, în timp ce pământul rămăsese us-
cat. Având totuşi încă neîncredere, Ghedeon a îndrăznit să-L mai 
roage pe Domnul ca în următoarea noapte tot pământul să fie 
plin de rouă, iar lâna să rămână uscată. În următoarea dimineaţă 
aşa s-a şi întâmplat: tot pământul a fost plin de rouă, iar lâna a 
rămas uscată.

Întrucât Dumnezeu l-a chemat pe Ghedeon la o lucrare mă-
reaţă, El a făcut tot ceea ce-L rugase acesta să facă. Totuşi, noi 
trebuie să fim foarte atenţi atunci când Îl rugăm pe Dumnezeu 
să ni se reveleze. Există o delimitare foarte subtilă între ceea ce 
a cerut Ghedeon şi încercarea de a-L ispiti pe Domnul. Atunci 
când Isus a fost ispitit în pustiu, în faţa lui a fost pusă ispita de a 
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se arunca jos de pe streşina Templului. Dacă îngerii aveau să-l 
salveze, atunci toată lumea ar fi recunoscut că El este Fiul lui 
Dumnezeu. Însă Isus a spus: „…este scris: „Să nu ispiteşti pe 
Domnul Dumnezeul tău”. Noi trebuie să venim la Dumnezeu cu 
credinţă. Uneori Dumnezeu ne va testa credinţa. Cu toate aces-
tea, noi n-avem nici un drept să-L ispitim pe Domnul.

Atunci când tu porneşti în călătoria spirituală, este ca şi cum 
ai intra la „Universitatea credinţei”. Tu nu ai dreptul să-L testezi 
pe Dumnezeu, timp în care Dumnezeu are tot dreptul să te încer-
ce pe tine. El te poate ruga să îndeplineşti „o sarcină neaştepta-
tă” şi să stabilească pentru un timp anume nişte examene difici-
le pentru tine. Tu însă nu vei avea niciodată voie să-I stabileşti 
examene lui Dumnezeu. El cunoaşte faptul că tu uneori, deşi vei 
crede, vei avea totuşi nevoie de unele confirmări. Aceasta este 
cu totul altceva şi nu echivalează cu ispitirea lui Dumnezeu, din 
cauza necredinţei tale.

Şi cu toate acestea, Dumnezeu i-a încercat credinţa lui 
Ghedeon printr-o modalitate absolut diferită. Înainte de a-i ataca 
pe madianiţii care se aflau situaţi în vale, Dumnezeu i-a cerut lui 
Ghedeon să pătrundă în tabăra lui Madian. El s-a oprit lângă un 
cort şi a auzit cum un ostaş madianit îi povestea tovarăşului său 
visul pe care îl avusese. Acel ostaş istorisea cum s-a trezit din 
cauza visului groaznic pe care l-a avut şi a spus: „Am visat un vis: 
şi se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; 
a venit şi s-a lovit până la cort, şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu 
susul în jos, şi cortul a fost dărâmat”. Şi ostaşul respectiv îşi do-
rea să ştie ce-o fi având să însemneze acest vis. Tovarăşul său 
i-a răspuns: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon. 
Acolo, după deal, se aşterne puternica armată a lui Israel. Visul 
tău arată că va veni armata lui Israel şi va nimici armata lui Ma-
dian” (vezi Jud. 7:13-15).

Auzind aceste lucruri, Ghedeon s-a aruncat cu faţa la pă-
mânt şi I s-a închinat Domnului. Apoi, întorcându-se în tabăra lui 
Israel, le-a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre 
tabăra lui Madian”. Poate că Domnul te pregăteşte pentru o lu-
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crare în care trebuie să dai dovadă de credinţă? Sau poate că 
Domnul vrea să te pregătească şi pe tine pentru o lucrare im-
portantă, însă tu nu eşti suficient de aproape faţă de El, pentru a 
vedea lucrul acesta?

Înainte ca Dumnezeu să-l folosească pe Ghedeon pentru a-i 
nimici pe madianiţi, vedem cum Domnul i se revelează lui Ghe-
deon prin diferite căi minunate. De asemenea, vedem cum Dum-
nezeu îi încearcă credinţa lui Ghedeon. Cea mai mare încercare 
a credinţei lui Ghedeon a fost atunci când Dumnezeu i-a cerut 
să jertfească un viţel din turma tatălui său. Tatăl lui Ghedeon era 
un apostat. Acesta îi zidise un altar lui Baal, un dumnezeu al pă-
gânilor. Dumnezeu i-a spus lui Ghedeon ca acesta să ia cel mai 
bun viţel din turma tatălui său (care ar fi echivalentul unei maşini 
luxoase din zilele noastre), să-l lege de altar şi să dărâme altarul 
lui Baal. Apoi Dumnezeu i-a spus să ia un alt viţel şi să-l aducă 
ardere de tot pe lemnul din stâlpul idolului, pe care acesta avea 
să-l taie.

Era o încercare nespus de dificilă. Isus menţionează în Evan-
ghelie, în repetate rânduri: „Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai 
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine” (Mat. 10:37). Isus ne 
îndeamnă să-I oferim în viaţă locul primordial, iubindu-L pe El mai 
mult decât pe tată sau pe mamă. Anume acest lucru Dumnezeu 
l-a aşteptat şi de la Ghedeon atunci când i-a poruncit să dărâme 
într-un astfel de mod altarul tatălui său.

Ghedeon a împlinit întru totul porunca Domnului. În diminea-
ţa următoare, când locuitorii cetăţii au depistat ce s-a întâmplat 
cu altarul şi cu idolul lor, au căutat să afle: „Cine a făcut lucrul 
acesta?” Ei au dorit să-l omoare pe Ghedeon pentru că aces-
ta le-a dărâmat altarul lui Baal. Dar fiindcă tatăl lui Ghedeon îşi 
iubea fiul, el s-a adresat locuitorilor cetăţii spunând: „Voi ar tre-
bui să fiţi omorâţi, fiindcă dacă Baal ar fi fost dumnezeu, s-ar fi 
apărat singur”. Şi din ziua aceea l-a numit pe Ghedeon Ierubaal, 
ceea ce înseamnă „Apără-se Baal”.

Apoi Dumnezeu l-a încercat din nou pe Ghedeon atunci 
când i-a spus să reducă numărul ostaşilor din armată. Ghedeon 
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avea să conducă o armată de treizeci şi două de mii de oameni. 
Pe drum, Dumnezeu i-a spus: „Ghedeon, poporul din armata ta 
este prea mare la număr”. Dumnezeu n-a vrut ca Ghedeon să 
creadă că victoria sa va depinde de mulţimea armatei sale. Dum-
nezeu i-a poruncit să le dea drumul să plece acasă tuturor celor 
şovăielnici şi fricoşi.

Dacă vă amintiţi, în Cartea Deuteronom Moise vorbeşte des-
pre o lege în care se menţionează despre cum trebuie de proce-
dat în asemenea situaţii, atunci când armata lui Israel pleacă pe 
câmpul de luptă.

Cel care este fricos şi slab la inimă, cel care s-a logodit de 
curând, cel care a sădit o vie şi n-a mâncat încă din ea, acela 
să se întoarcă acasă (vezi Deuter. 20:1-8). Când Ghedeon le-a 
spus celor fricoşi să se întoarcă acasă, douăzeci şi două de mii 
au plecat înapoi.

El şi-a continuat drumul cu zece mii, iar Dumnezeu i-a spus: 
„Poporul este încă prea mult”. Domnul cunoştea faptul că Ghe-
deon oricum ar fi atribuit victoria mulţimii armatei sale. Aşa că 
Dumnezeu i-a spus lui Ghedeon să-i separe pe toţi cei care vor 
limpăi apa cu limba, de cei care se vor apleca să bea apă înge-
nunchind. Nouă mii şapte sute de oameni s-au aplecat să bea apa 
îngenunchind, şi Domnul a spus: „Spune-le să plece acasă. Nu 
este nevoie de ei. Cu cei trei sute de oameni care au limpăit, vă 
voi mântui, şi voi da pe Madian în mâinile tale” (vezi Jud. 7:5-7).

Astfel a rămas mai puţin de un procent din acea armată cu 
care iniţial se pornise Ghedeon. Dumnezeu nu are nevoie de mii 
de urmaşi necredincioşi. De asemenea urmaşi El n-a avut nevo-
ie niciodată. Dumnezeu are nevoie de un grup nu prea mare de 
slujitori, dar care să fie pe deplin consacraţi cauzei Sale.

Dumnezeu din nou îi încearcă credinţa lui Ghedeon prin pla-
nul de luptă cu ajutorul căruia i-a biruit pe madianiţi. Pentru a de-
ţine victoria, Ghedeon a avut nevoie să dea dovadă de credinţă, 
de o vitejie nemaipomenită şi a mai avut nevoie de un plan ex-
traordinar. Madianiţii şi-au stabilit tabăra într-o vale foarte întune-
coasă. Dumnezeu i-a spus lui Ghedeon să separe acei trei sute 
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de oameni în trei cete, câte o sută de oameni în fiecare ceată, pe 
care să le amplaseze în trei locuri diferite: la nord, la vest şi la est 
de armata madianiţilor. Ghedeon a primit de la Domnul indicaţii 
clare şi concrete, pe care trebuia să le transmită ostaşilor săi: „Să 
vă uitaţi la mine şi să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, 
să faceţi ce voi face eu” (Jud. 7:17). În aceasta şi constă esenţa 
unei adevărate conduceri. Toţi aceşti oameni trebuiau să fie pe 
deplin dedicaţi şi fideli lui Dumnezeu şi lui Ghedeon. În mâna 
stângă aceştia ţineau ulcioare în care erau făclii, iar în mâna 
dreaptă aveau trâmbiţe. La semnalul lui Ghedeon, aceştia au su-
nat din trâmbiţe, au spart ulcioarele şi au luminat cu cele o sută 
de făclii. Cu toţii au strigat: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!” 
Aceasta s-a produs concomitent în trei locuri diferite.

Să fi fost dvs. în locul madianiţilor, dormind pe pământ, în-
tr-un întuneric beznă, la ce v-aţi fi gândit dacă, trezindu-vă din 
somn, aţi fi auzit sunetul celor o sută de ulcioare sparte, iar apoi 
aţi fi văzut o sută de făclii şi o sută de oameni care strigă la nord 
de locul în care vă aflaţi? Apoi acelaşi lucru se produce şi la vest, 
şi la est. Probabil v-aţi fi imaginat că aţi fost înconjurat de nume-
roasa armată a lui Ghedeon.

Anume aşa s-au gândit şi madianiţii. Pomenindu-se în pa-
nică şi în întuneric, aceştia au început a se ucide unul pe altul. 
Oamenii lui Ghedeon i-au alungat din vale ca pe nişte animale. 
Apoi acei care au părăsit armata şi s-au întors pe la casele lor, 
au revenit şi s-au integrat în luptă, aşa că împreună i-au nimicit 
cu desăvârşire pe madianiţi.

În versetul în care ne este descrisă victoria, sunt menţionaţi 
doar trei sute de oameni: „Au rămas fiecare la locul lui în jurul 
taberei, şi toată tabăra a început să alerge, să ţipe şi să fugă” 
(Jud. 7:21). Dacă măcar cineva dintre aceşti trei sute de luptători 
nu şi-ar fi deschis făclia, sau n-ar fi sunat din trâmbiţă şi n-ar fi 
strigat, atunci întregul plan ar fi putut eşua, iar madianiţii ar fi 
putut să-i ucidă pe toţi.

Aceasta este minunata imagine a Bisericii lui Isus Hristos din 
zilele noastre. Hristosul cel Înviat nu are nevoie de mii de urmaşi 
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necredincioşi. El are nevoie de o minoritate de ucenici fideli, care 
s-au consacrat pe deplin slujirii Domnului, fiecare dintre ei cu-
noscându-şi bine locul şi chemarea. Dacă fiecare dintre noi ne-
am cunoaşte locul în care ne-a pus Domnul şi ne-am folosi acele 
daruri spirituale cu care ne-a înzestrat El pe fiecare, dacă am 
merge după El oriunde ar fi nevoie, bazându-ne pe deplin doar 
pe Isus Hristos, atunci noi am fi în stare să distrugem întreaga 
armată a iadului.

Adevărul cărţilor istorice ale Vechiului Testament ni-l reve-
lează Noul Testament. Apostolul Pavel ne îndeamnă să căutăm 
modele şi învăţături în istoria poporului Israel (1 Cor. 10:11). În 
Cartea Judecătorii toate avertizările au fost concentrate în jurul 
gravelor consecinţe ale apostaziei.

Modele, imagini şi pilde pot fi văzute şi în vieţile judecătorilor. 
Există, de asemenea, şi alte modele precum ar fi Solomon, care 
constituie pentru noi atât o avertizare, cât şi un exemplu demn de 
urmat. Analizaţi atât aspectele puternice ale personalităţii lui, cât 
şi pe cele vulnerabile. Toate exemplele cu judecătorii vin să ne 
demonstreze faptul că lui Dumnezeu Îi place să se folosească de 
oamenii simpli şi obişnuiţi în lucrări neobişnuite, spre slava Sa. 
Atunci când ajungem să înţelegem acest adevăr, trebuie să fim 
conştienţi de faptul că lucrul cel mai mare pe care-l putem realiza 
pentru El este să fim gata să împlinim orice ne-ar cere Domnul 
să facem.

Întrebări pentru discuţie

1.  Al câtulea judecător în Israel a fost Ghedeon, conform 
ordinii numerice (vezi capitolele 1-6)? De ce Ghedeon 
poate fi considerat drept cel mai bine-cunoscut judecă-
tor dintre toţi judecătorii pe care i-a avut Israel?

?		Ghedeon a fost al şaselea judecător. Spre deosebire de toţi ceilalţi 
judecători de până la el şi de cei care l-au urmat, în Cartea Jude-
cătorii lui Ghedeon i se acordă cea mai mare atenţie. Viaţa şi calea 
sa spirituală sunt descrise aici într-un mod mai detaliat.
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2.  De ce Dumnezeu alege „lucrurile nebune şi josnice şi 
dispreţuite ale lumii…” (1 Cor. 26-29)? Explicaţi cuvinte-
le apostolului Pavel: „…când sunt slab, atunci sunt tare” 
(2 Cor. 12:10), folosind pilda de viaţă a lui Ghedeon.

?		Dumnezeu l-a ales în calitate de judecător pe acela pe care oa-
menii nu l-ar fi ales niciodată. El a săvârşit prin acest om lucruri 
extraordinare, arătându-Şi măreţia.

3.  În ce mod Dumnezeu i-a întărit credinţa lui Ghedeon?
?		I s-a adresat şi l-a chemat la luptă (6:12, 14); i-a promis că va fi cu 

el (6:16); i-a arătat semne (6:17, 38, 40); i-a dat făgăduinţă (6:23) 
şi multe altele.

4.  Ce atitudine trebuie să manifestăm astăzi faţă de „pu-
nerea lânii”? Cum putem stabili care este limita dintre 
dorinţa de a afla care este voia lui Dumnezeu şi între 
ispitirea lui Dumnezeu?

?		Voia lui Dumnezeu ne este pe deplin revelată în Biblie. Mai întâi 
de toate, ar fi bine să evaluăm care este gradul în care suntem noi 
dispuşi să ne supunem învăţăturii din Scriptură şi cât timp acordăm 
căutării voii lui Dumnezeu în Scriptură. Bineînţeles, există uneori şi 
excepţii, însă noi n-ar trebui să facem abuz de mila lui Dumnezeu.

  Ghedeon avea nevoie de o confirmare definitivă, de o încredinţare 
deplină, fiindcă pe umerii lui era pusă o responsabilitate enormă. 
El îşi dorea să împlinească voia lui Dumnezeu cu exactitate. Ghe-
deon nu se juca cu Dumnezeu şi nu căuta să-şi găsească o scuză 
pentru inactivitatea sa (aşa cum deseori procedează oamenii).

5.  Ce lecţii importante pentru dvs. înşivă aţi preluat din via-
ţa lui Ghedeon şi din Cartea Judecătorii, în întregime?

?		Răspunsuri diferite.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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LECŢIA  4

CARTEA RUT

POEMUL RĂSCUMPĂRĂRII

Continuând să oferim o privire de ansamblu asupra cărţilor 
istorice ale Vechiului Testament, după ce am analizat cărţile Io-
sua şi Judecătorii, acum ne vom axa asupra Cărţii Rut. Cartea 
Rut constituie o extraordinară poveste de dragoste, care a avut 
loc „pe vremea judecătorilor”.

Această poveste de dragoste ilustrează mântuirea şi relaţia 
noastră cu Domnul Isus Hristos. Atât în cărţile Vechiului Testa-
ment, cât şi în cele ale Noului Testament, găsim scris faptul că 
noi am fost logodiţi cu El. Domnul este Mirele, iar noi, Biserica, 
suntem Mireasa Lui. Cartea Rut descrie aceste relaţii în lumina 
unei relatări romantice a răscumpărării. „Pe vremea judecătorilor, 
a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat 
cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme 
în ţara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele 
nevestei lui era Naomi, şi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon 
şi Chilion: erau efratiţi, din Betleemul lui Iuda. Ajungând în ţara 
Moabului, şi-au aşezat locuinţa acolo. Elimelec, bărbatul Nao-
mei, a murit, şi ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei şi-au luat neveste 
moabite. Una se numea Orpa, şi cealaltă Rut, şi au locuit acolo 
aproape zece ani. Mahlon şi Chilion au murit şi ei amândoi, şi 
Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei şi fără bărbat” (Rut 1:1-5).

Elimelec, Naomi şi cei doi fii ai lor au fost nevoiţi să plece 
într-o ţară îndepărtată, decizie care nu a fost uşor de luat. Pentru 
oricare evreu evlavios, ţara Moabului era asemenea acelei ţări 
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îndepărtate în care a ajuns fiul risipitor. Istoria acestei familii are 
multe tangenţe comune cu povestea fiului risipitor. Atâta timp cât 
familia pribeagă s-a aflat în ţara Moabului, au murit ambii fii. A 
murit şi Elimelec. Naomi a rămas unica persoană care a supra-
vieţuit din familia ce s-a stabilit cu traiul în ţara Moabului pentru a 
scăpa de foametea care bântuia în Betleemul lui Iuda. 

La o analiză minuţioasă a persoanei lui Naomi, am putea 
observa trăsături specifice tuturor copiilor care au ales calea pri-
begiei. Viaţa ei în îndepărtata ţară a Moabului s-a dovedit a fi una 
deloc uşoară. Încă de pe când feciorii îi erau în viaţă, aceştia şi-
au luat neveste dintre femeile moabite, fapt neîngăduit de Lege. 
Ea plecase în Moab cu soţul ei şi cu cei doi fii ai lor. Acum însă, 
Naomi rămase fără soţ, fără fii, ci doar cu două nurori moabite.

Istoria ei continuă: „Apoi s-a sculat, ea şi nurorile ei, ca să 
se întoarcă în ţara ei din ţara Moabului, căci aflase în ţara Moa-
bului că Domnul cercetase pe poporul Său şi-i dăduse pâine” 
(Rut 1:6). Acelaşi lucru se întâmplă aproape întotdeauna cu fiii 
risipitori. Aflându-se într-o ţară îndepărtată, aceştia află cât este 
de bine acolo, în casa părintească.

„Ea a ieşit din locul în care locuia însoţită de cele două nu-
rori ale ei şi a pornit ca să se întoarcă în ţara lui Iuda” (Rut 1:7). 
Aceasta a fost întoarcerea acasă a fiicei risipitoare. Înainte de a 
se întoarce, Naomi li s-a adresat celor două nurori ale ei: „Du-
ceţi-vă şi întoarceţi-vă fiecare la casa mamei ei! Domnul să Se 
îndure de voi, cum v-aţi îndurat şi voi de cei ce au murit şi de 
mine! Să vă dea Domnul să găsiţi odihnă fiecare în casa unui 
bărbat!” Şi le-a sărutat. Ele au ridicat glasul şi au plâns; şi i-au 
zis: „Nu; noi vom merge cu tine la poporul tău.” Naomi a zis: „…
Pentru ce să veniţi voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele 
meu, ca să poată fi bărbaţii voştri? Întoarceţi-vă, fiicele mele, şi 
duceţi-vă! Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou…” (Rut 
1:8-12). În continuare citim despre faptul cum Orpa şi-a luat ră-
mas bun de la Naomi, iar Rut a rămas cu soacră-sa.

Naomi i-a spus lui Rut: „Iată, cumnata ta s-a întors la poporul 
ei şi la dumnezeii ei; întoarce-te şi tu după cumnata ta”. Anume 
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în acest moment al relatării, apare în prim-plan Rut, după nume-
le căreia a fost intitulată această carte. Aici facem cunoştinţă cu 
eroina principală a acestei minunate poveşti de dragoste. Rut a 
răspuns: „Nu sta de mine să te las şi să mă întorc de la tine! Înco-
tro vei merge tu, voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu; 
poporul tău va fi poporul meu, şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul 
meu; unde vei muri tu, voi muri şi eu şi voi fi îngropată acolo…” 
(Rut 1:15-17).

Făgăduindu-i lui Naomi această sfântă promisiune, Rut ne-a 
dat un exemplu extraordinar de fidelitate. Aceste două versete 
ne arată foarte clar esenţa legămintelor de căsnicie, întrucât ele 
reflectă o asemenea dedicare, care poate fi prezentă doar între 
soţ şi soţie. Atunci când vă căsătoriţi, dvs. sunteţi obligată să-l 
urmaţi pe soţul dvs. şi să locuiţi acolo unde locuieşte şi el. Dvs. 
aţi putea să spuneţi acum că nu intraţi în relaţie de căsătorie cu 
familia lui, însă după ce se vor scurge câţiva ani, dvs. vă veţi da 
seama că mai bine aţi fi spus atunci: „Poporul tău va fi şi poporul 
meu”; în caz contrar, veţi avea mereu relaţii conjugale tensionate. 

Cele mai importante cuvinte ale făgăduinţei sunt „Dumneze-
ul tău va fi Dumnezeul meu”. Dacă dvs. nu vă încredeţi în acelaşi 
Dumnezeu, în familia dvs. nu va exista un temei comun. Acest 
fapt constituie una dintre cauzele care conduc la divorţ. Dacă 
soţii nu au un temei sau un fundament comun, ei se vor confrun-
ta cu o mulţime de probleme. E puţin probabil ca în căminul lor 
să domnească înţelegerea. Adevăratul temei pentru un cuplu ce 
urmează să se căsătorească este să poată afirma în mod cert: 
„Dumnezeul tău este şi Dumnezeul meu”. Dvs. puteţi să aveţi 
acelaşi sistem de valori doar în situaţia în care aceste valori le 
preluaţi din părtăşia pe care o aveţi cu Dumnezeu.

În ultimul verset al capitolului întâi găsim scris: „Astfel s-au 
întors din ţara Moabului Naomi şi nora sa Rut, moabita. Au ajuns 
la Betleem la începutul seceratului orzului”. Este foarte important 
faptul că ele au revenit în Betleem anume la începutul seceratu-
lui orzului. Atunci când aceste două femei au venit la Betleem, 
Naomi era asemenea unui copil al lui Dumnezeu, revenit la casa 
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părintească. Harul Domnului o aştepta acolo, asemenea tatălui 
care a alergat în întâmpinarea fiului risipitor, pentru a-l întâlni, a-l 
susţine, a-l îmbrăţişa şi pentru a-l primi în casă (vezi Luca 15:20).

În această relatare Rut reprezintă simbolul acelor oameni 
care nu fac parte din familia lui Dumnezeu. Rut nu era evreică, ci 
era o străină. Oare are Dumnezeu har şi pentru cei care nu fac 
parte din familia Sa? Da, are. Noi cu toţii am devenit copii ai lui 
Dumnezeu prin harul salvator care ne-a găsit pe când noi eram 
încă păcătoşi. După cum vom vedea în cele ce urmează, Dum-
nezeu Îşi va manifesta îndurarea Sa faţă de Naomi şi faţă de Rut, 
prin intermediul Legii Sale.

Prima poruncă prin care Dumnezeu Îşi arată îndurarea Sa 
faţă de Rut şi Naomi, poate fi găsită în Cartea Levitic 19:9-10. În 
această poruncă, numită porunca despre ce-a rămas în urma se-
cerişului, găsim indicat faptul că secerătorii nu trebuiau să strân-
gă spicele care rămâneau în urma secerişului, sau acolo unde 
cădeau boabe întâmplător, în timpul recoltei, ci să le lase pe 
acestea săracului şi străinului. Chiar din prima zi, Rut a decis că 
ea va merge să culeagă spicele rămase de pe câmp. Noi găsim 
scris: „Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte 
bogat, din familia lui Elimelec, şi se numea Boaz. Rut, moabita, 
a zis către Naomi: „Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice 
de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere.” Ea i-a 
răspuns: „Du-te, fiica mea.” Ea s-a dus într-un ogor să strângă 
spice pe urma secerătorilor. Şi s-a întâmplat că ogorul acela era 
al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec” (Rut 2:1-3).

Este important să atragem atenţia şi asupra unei alte legi 
date prin Moise. Aceasta ne va ajuta să înţelegem de ce această 
poveste de dragoste este scrisă pe paginile Bibliei. Despre legea 
respectivă găsim scris în capitolul 25 al Cărţii Deuteronom şi este 
numită legea rudei cu drept de răscumpărare. În această lege se 
vorbeşte despre faptul că dacă se întâmplă unui om să-i moară 
fratele, care în viaţă n-a avut un fiu, atunci soţia fratelui nu are 
voie să se recăsătorească cu un alt om care nu face parte din fa-
milia lor. Pentru a-şi păstra seminţia în Israel, fratele soţului este 
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obligat s-o ia pe femeia aceasta văduvă să-i fie nevastă. În caz 
că fratele celui decedat refuză s-o ia de nevastă, femeia are voie 
să-şi revendice dreptul venind cu această întrebare la bătrânii de 
la poarta cetăţii. (Aceasta era echivalent cu a trage pe cineva la 
răspundere în faţa instanţei juridice). Dacă şi atunci cumnatul ei 
refuză să o ia de nevastă, ea are voie să-i scoată încălţămintea 
din picior şi să-l scuipe în faţă. Şi din acea zi casa lui se va numi 
„casa celui descălţat”. După tradiţia acelei vremi, a fi etichetat 
într-un asemenea mod era o dezonoare în Israel.

De vreme ce Rut fusese căsătorită cu un bărbat evreu, ea a 
devenit parte din familia lui Dumnezeu, parte din poporul evreu. 
Când îi murise soţul, ei încă nu aveau copii. Din acest motiv, Rut 
nu mai putea deja face parte din familia lui Dumnezeu. Legea 
prevedea că ea avea dreptul să apeleze la cea mai apropiată 
rudă a soţului decedat şi să-l roage s-o ia în căsătorie. Dacă 
acesta refuza s-o ia de nevastă, ea putea să apeleze la bătrânii 
poporului. Dacă nici atunci ruda nu era de acord să se căsăto-
rească cu ea, atunci deja bătrânii poporului aplicau obiceiul de-
scris în legea despre ruda cu drept de răscumpărare.

Omul care era de acord s-o ia de nevastă pe această feme-
ie, trebuia, în primul rând, s-o răscumpere şi să-i achite toate 
datoriile. În al doilea rând, el era obligat să se căsătorească cu 
ea. Din moment ce o lua de nevastă, el o reintegra în familia 
lui Dumnezeu. Anume acest lucru a sperat Rut să se întâmple 
atunci când a venit în Betleemul lui Iuda. Tocmai din acest motiv 
capitolul doi începe cu minunata veste despre faptul că răposatul 
socru al lui Rut avea o rudă, un om foarte bogat, pe nume Boaz. 
În continuarea acestei relatări vom vedea îndurarea lui Dumne-
zeu faţă de copilul Său pribeag, care a revenit acasă, precum şi 
îndurarea Sa faţă de acela care apelează la El cu nădejdea de a 
fi răscumpărat.
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Întrebări pentru discuţie

1.  De ce autorul studiului o consideră pe Naomi „mamă pri-
beagă”?

?		Ea a plecat împreună cu familia sa în ţara Moabului, în căutarea 
unui trai mai bun, deşi în Rut 1:21 citim despre faptul că această 
familie a plecat din ţară, fiind în belşug. Când i-a murit soţul, ea nu 
s-a grăbit să revină în ţară şi să părăsească pământul străin. Fiii ei 
şi-au luat de neveste nişte femei moabite, lucru care de asemenea 
era interzis de Lege pentru poporul Israel.

2.  În ce mod istoria lui Naomi se aseamănă cu istoria lui 
Avraam (Gen. 12:9-20) şi cu relatarea despre fiul risipitor 
(Luca 15:11-24)?

?		Avram a plecat în Egipt, lucru pe care Dumnezeu nu i-l poruncise. 
În căutarea unui trai mai luxos, el a plecat din ţara pe care i-o făgă-
duise Dumnezeu. În Egipt acesta a fost nevoit să mintă şi să iasă 
dintr-o situaţie delicată, fapt pentru care chiar şi faraon l-a mustrat. 
În ultimă instanţă, Avram a fost rugat insistent să se retragă din 
Egipt.

  Fiul risipitor şi-a părăsit tatăl şi a plecat într-o ţară îndepărtată, 
unde şi-a risipit întreaga avere. În ultimă instanţă, a revenit în casa 
părintească având mâinile goale. Oamenii trebuie să plătească 
scump pentru faptele lor necugetate. Nu are rost să cauţi o viaţă 
mai bună departe de faţa lui Dumnezeu.

3.  Cât sunt de adevărate cuvintele pe care Naomi le spune 
la adresa lui Dumnezeu (Rut 1:20-21)? De ce ea rosteşte 
aceste cuvinte?

?		Afirmaţiile ei sunt nedrepte. Naomi rosteşte aceste cuvinte din ca-
uza amărăciunii şi a supărării adunate în sufletul ei, la adresa lui 
Dumnezeu. Ea nu doreşte să-şi recunoască vina şi Îl învinuieşte 
pe Dumnezeu de toate nenorocirile care i s-au întâmplat.
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4.  Explicaţi prin ce trăsătură distinctivă Boaz poate fi un 
prototip al lui Hristos? În relatarea de faţă, al cui prototip 
îl reprezintă Rut (Efes. 5:25-27; Apoc. 5:9; Apoc. 21:2)?

?		Hristos a luat asupra Sa plata păcatelor întregii lumi, plătind pen-
tru aceasta din plin. El Şi-a zidit Biserica, Şi-a răscumpărat-o şi a 
numit-o Mireasa Sa. Prin aceasta, El a reintegrat Biserica în Împă-
răţia Sa.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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CARTEA RUT

ADEVĂRURILE SPIRITUALE ALE UNEI POVESTIRI 
ROMANTICE

Povestea lui Rut a avut loc pe timpul judecătorilor, o perioa-
dă de declin spiritual din istoria poporului Israel. Istoria romantică 
descrisă în Cartea Rut reprezintă imaginea minunată a mântuirii 
şi a răscumpărării noastre. Rut, nora moabită a lui Naomi, îl re-
prezintă pe omul care nu face parte din familia lui Dumnezeu. 
Însă noi vedem cum Dumnezeu îi oferă dragostea şi îndurarea 
Sa prin răscumpărarea pe care a stabilit-o în Legea Sa.

Rut a mers să culeagă spice de pe câmpul lui Boaz. Atunci 
când Boaz a ieşit în acea zi pe câmp şi a zărit-o pe Rut, se 
pare că acesta a rămas frapat de frumuseţea ei. El şi-a întrebat 
slujitorul: „A cui este tânăra aceasta”? Numele Rut înseamnă 
„femeie frumoasă”, „boboc de trandafir”. Slujitorul i-a povestit 
despre cum aceasta a fost căsătorită, în ţara Moabului, cu un 
bărbat evreu, care mai apoi murise, i-a vorbit de asemenea şi 
despre faptul cum Rut îi făgăduise soacrei sale să-i rămână fide-
lă. Slujitorul i-a mai vorbit despre cum ea, fiind căsătorită cu un 
bărbat evreu, a crezut în Dumnezeul lui Israel.

Boaz i-a propus lui Rut să rămână pe câmpul lui şi să strângă 
snopi, oferindu-i astfel protecţia lui. El i-a dat de înţeles, într-un 
mod foarte clar, că îi va purta de grijă. „Atunci ea s-a aruncat cu 
faţa la pământ şi i-a zis: „Cum am căpătat eu trecere înaintea 
ta, ca să te îngrijeşti de mine, o străină?” (Rut 2:9-11). Cuvântul 
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„trecere” presupune „o atitudine de bunăvoinţă nemeritată şi bi-
necuvântarea lui Dumnezeu”. Boaz i-a spus că el este la curent 
despre faptul că soţul ei a murit şi despre făgăduinţa de fidelitate 
pe care Rut i-a dat-o lui Naomi. I-a spus, de asemenea, că ştie 
despre aceea că ea s-a încrezut în Dumnezeul lui Israel. 

Rut, plină de recunoştinţă, a exclamat: „O! Să capăt trece-
re înaintea ta, domnul meu!...” (Rut 2:13). La vremea prânzului, 
Boaz a rugat-o pe Rut să se apropie şi să stea la masă cu el. Ea 
a mâncat şi s-a săturat, iar Boaz a avut grijă ca Rut să se întoar-
că acasă cu o cantitate mare de spice, pe care le-a cules de pe 
câmpul lui. Boaz le-a poruncit slujitorilor săi ca aceştia să lase 
intenţionat spice din snopii lor, să cadă jos, pentru ca Rut să aibă 
ce culege în urma lor. Boaz a îndrăgit-o pe Rut.

Un roman neobişnuit

Cel de-al doilea capitol se încheie cu relatarea despre aceea 
că Rut a lucrat pe câmpurile lui Boaz până la sfârşitul seceratului 
orzului şi a grâului. Cel de-al treilea capitol începe astfel: „Soacra 
sa, Naomi, i-a zis: „Fiica mea, aş vrea să-ţi dau un loc de odih-
nă, ca să fii fericită”. Cu alte cuvinte, Naomi i-a spus: „Ar fi bine 
să-ţi găseşti fericirea, căsătorindu-te”. Mai curând, Naomi i-o fi 
povestit lui Rut mai dinainte despre porunca de-a lăsa spice în 
urma seceratului şi despre legea rudei cu dreptul de răscumpă-
rare. Am putea presupune că Rut cunoştea despre legea rudei 
cu dreptul de răscumpărare şi despre faptul că Boaz era o rudă 
a lor. În acea noapte Boaz, împreună cu slujitorii săi, erau la vân-
turatul orzului, iar după ce aveau să termine lucrul, aceştia ră-
mâneau întotdeauna să înnopteze lângă recoltă. Naomi i-a spus 
lui Rut: „Spală-te şi unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale cele 
mai bune şi coboară-te la arie”. Naomi a îndrumat-o pe Rut ca 
ea să-l roage şi să-i propună lui Boaz ca el să devină ruda ei cu 
dreptul de răscumpărare. 
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După ce s-a finisat tot lucrul, a avut loc un ospăţ. Naomi i-a 
spus lui Rut să plece şi să afle care este locul unde se va culca 
Boaz. „La miezul nopţii – i-a spus Naomi – du-te la el, descope-
ră-i picioarele şi culcă-te lângă el, propunându-i să devină ruda 
ta cu drept de răscumpărare”. Acesta nu era doar un roman de 
răscumpărare, ci un roman cu totul neobişnuit. După obiceiul 
acelor timpuri, Boaz nu putea să-i propună lui Rut să se căsăto-
rească cu el. Iniţiativa de căsătorie trebuia să fie din partea ei. 
În acelaşi timp, soţul ei decedat avea mai multe rude. Conform 
Legii, Rut trebuia să se adreseze unuia dintre ei, propunându-i 
să devină ruda cu drept de răscumpărare. Tot ce-a putut face 
Boaz de partea sa, a fost să-i dea de înţeles că îşi doreşte din tot 
sufletul să devină răscumpărătorul ei.

Rut a procedat aşa cum şi s-a cuvenit să procedeze. Ea i-a 
făcut lui Boaz această propunere. Citim mai apoi despre faptul 
cum, la miezul nopţii, Rut a venit şi s-a culcat la picioarele lui 
Boaz. El s-a speriat, văzând că la picioarele sale stă culcată o 
femeie. Boaz a întrebat-o: „Cine eşti tu?” Ea a răspuns: „Eu sunt 
Rut, slujnica ta; întinde-ţi poala hainei peste slujnica ta, căci ai 
drept de răscumpărare” (Rut 3:8-9). Boaz i-a spus: „Fii binecu-
vântată de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturiseş-
te şi mai mult pentru tine decât cea dintâi, că n-ai umblat după 
tineri, săraci sau bogaţi. Acum, fiică, nu te teme, îţi voi face tot 
ce vei zice, căci toată cetatea ştie că eşti o femeie cinstită” (Rut 
3:10-11). Boaz îi dă lui Rut atâta orz cât a fost ea în stare să-l 
ducă şi i-a poruncit să se întoarcă acasă la soacră-sa.

O răscumpărare romantică

Am urmărit cu atenţie cum s-au întâlnit două persoane, cum 
s-au îndrăgit unul pe celălalt şi au decis să se căsătorească. 
Conform Legii Vechiului Testament, am văzut că anume femeia 
i-a făcut propunerea de căsătorie bărbatului. După aceasta, ale-
sul inimii ei trebuia să rezolve toate întrebările de ordin juridic. 
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La începutul capitolului 4 al cărţii, vedem cum Boaz convoacă 
adunarea bătrânilor cetăţii, pentru ca această căsătorie să aibă 
drept legitim. 

În dimineaţa următoare, după ce Rut îi făcuse propunerea lui 
Boaz, acesta l-a întâlnit la poarta cetăţii pe ruda mai apropiată 
a lui Rut, care avea dreptul de răscumpărare asupra ei, şi i-a 
vorbit despre averea lui Elimelec, care era necesar să fie răs-
cumpărată. Omul acesta a fost de acord să-i răscumpere averea 
lui Elimelec. Însă atunci când Boaz i-a spus că pe lângă faptul 
că acesta va trebui să răscumpere averea lui Elimelec, mai este 
obligat şi să-şi ia de nevastă o femeie moabită, această rudă n-a 
mai dorit să răscumpere averea, întrucât căsătoria cu o mobită 
ar fi putut să-i „strice moştenirea”, lăsând o amprentă străină în 
genealogia sa. Apoi Boaz le-a mărturisit bătrânilor, care erau de 
faţă, că el intenţionează să-i răscumpere averea lui Elimelec şi, 
totodată, să şi-o ia de nevastă pe Rut, moabita, nora rămasă 
văduvă a lui Elimelec.

„A răscumpăra” înseamnă „a cumpăra înapoi şi a întoarce”. 
Boaz a răscumpărat-o pe Rut de două ori. Mai întâi el a răscum-
părat-o plătind pentru toate datoriile ei. Apoi, intrând cu ea într-un 
legământ de căsătorie, a întors-o pe Rut în familia lui Dumnezeu.

În capitolul 5 din Cartea Apocalipsa vedem o altă minunată 
imagine a răscumpărării. În ceruri e plâns şi durere din cauză că 
nu se găseşte nici o rudă cu drept de răscumpărare, care ar fi 
în stare să-i rupă cărţii peceţile şi să răscumpere omenirea. Apoi 
cei care plângeau au auzit că nu mai trebuie să plângă, fiindcă 
se găsise un Răscumpărător vrednic, care dorea să-i răscumpe-
re pe oameni. Acest Răscumpărător este Domnul Isus Hristos.

La ce putem nădăjdui noi, conştientizând necesitatea de a fi 
răscumpăraţi? Speranţa răscumpărării noastre se întemeiază pe 
credinţa în moartea şi în învierea Domnului Isus Hristos. Moar-
tea Domnului Isus Hristos a fost preţul care a trebuit să fie plătit, 
pentru a ne întoarce pe noi în familia lui Dumnezeu. Învierea 
lui Isus Hristos ne demonstrează că noi avem posibilitatea să 
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intrăm într-o relaţie cu Cel Înviat, cu Hristos Cel viu, o relaţie ase-
mănătoare cu legământul de căsătorie atât din Vechiul, cât şi din 
Noul Testament. Această relaţie vine să restaureze comuniunea 
noastră cu Dumnezeu, ne confirmă statutul nostru în calitate de 
fii ai lui Dumnezeu şi ne reintegrează în familia lui Dumnezeu.

La început, Dumnezeu şi omul locuiau împreună într-o păr-
tăşie absolută, care ar putea fi ilustrată prin gestul strângerii a 
două mâini. În Cartea Genesa găsim scris că Dumnezeu l-a cre-
at pe om cu voinţă liberă şi omul, având dreptul de alegere, a 
decis să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu. Aceasta ar putea fi 
ilustrat printr-o îndepărtare, în direcţii opuse, a celor două mâini, 
care fusese strânse, în semn de prietenie. Vestea Bună constă 
în faptul că Dumnezeu l-a răscumpărat pe om prin intermediul 
morţii lui Isus Hristos pe cruce, fapt care poate fi ilustrat printr-o 
nouă puternică strângere de mâini. Apostolul Petru scrie că noi 
am fost răscumpăraţi nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu 
aur, ci cu sângele scump al lui Isus Hristos (vezi 1 Petru 1:18-19).

Însă aceasta reprezintă doar o jumătate din minunea 
răscumpărării. Căsătoria dintre Boaz şi Rut ne indică la minunea 
răscumpărării într-o cu totul altă dimensiune. Isus Hristos a înviat 
dintre cei morţi şi acum bate la uşa inimilor noastre. Una dintre 
cele mai splendide metafore ale Bibliei ni-L prezintă pe Hristos 
Cel înviat şi veşnic viu, bătând la uşa inimii noastre. El ne spune 
că doreşte ca noi să-I deschidem uşa inimii noastre, să-L lăsăm 
să intre în ea şi să-I permitem să aibă cea mai apropiată părtăşie 
intimă cu noi (Mat. 25:1-13; Ioan 3:29; Apoc. 21:2; 22:17).

Cartea Rut constituie o alegorie care ne indică asupra aces-
tui adevăr glorios pe care eu prefer să-l numesc „un roman ne-
obişnuit”. În marea majoritate a ţărilor, bărbatul este acela care-i 
face femeii propunerea de căsătorie. Conform legii cu privire la 
dreptul de răscumpărare, în această poveste minunată de dra-
goste anume Rut trebuia să-i facă lui Boaz propunerea de că-
sătorie. Acelaşi lucru se poate de spus şi atunci când se are în 
vedere răscumpărarea noastră. Tot ce-a putut face Boaz a fost 
să-i dea de înţeles lui Rut c-o iubeşte şi că doreşte s-o răscum-
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pere. Însă ea trebuia să spună: „Eu îmi doresc ca tu să fii acela. 
Tu să fii ruda mea cu dreptul de răscumpărare!”.

Atunci când Hristos cel înviat bate cu răbdare la uşa vieţii 
dvs., ar trebui să-I spuneţi: „Eu îmi doresc ca Tu să fii, Doamne, 
Ruda mea cu drept de răscumpărare! Eu doresc ca Tu să mă 
răscumperi prin moartea Ta de pe cruce şi să am cea mai apro-
piată părtăşie cu Tine, iar prin aceasta să mă readuci în familia 
lui Dumnezeu”.

Citind Cartea Rut, trebuie să atragem atenţia încă la un mi-
nunat cuvânt biblic. Acesta este cuvântul „îndurare”. După câţiva 
ani de căsătorie a lui Boaz şi Rut, Dumnezeu le-a dăruit un fiu, 
pe care ei l-au numit Obed. Obed a devenit mai apoi bunicul lui 
David, fapt datorită căruia Rut şi Boaz fac parte din linia genea-
logică a lui Isus Hristos. Veţi găsi numele lor în linia genealogică 
a lui Mesia, înregistrată în capitolul 1 din Evanghelia după Matei.

Imaginaţi-vă următoarea ilustraţie: Rut împreună cu micu-
ţul Obed fac cumpărături la piaţă şi-i vede acolo pe unii slujitori 
de-ai lui Boaz, pe care-i întâlnise mai demult la culesul orzului 
pe câmpul lui Boaz. Imaginaţi-vă că aceştia i-ar spune: „Rut, tu 
într-adevăr ai ştiut cum să-l cucereşti pe Boaz şi ţi-ai dat toată 
silinţa ca lucrurile să evolueze anume în aşa mod!” Cum credeţi 
ce le-ar fi putut răspunde Rut? Vă puteţi imagina cât de dificil i-ar 
fi fost să le poată explica faptul că tot ce are ea acum şi statutul ei 
la acest moment — totul se datorează, în exclusivitate, iubirii lui 
Boaz. Gândiţi-vă la cât de mult datora ea acum iubirii şi îndurării 
lui Dumnezeu, care i-a oferit ei, unei străine, toată dragostea sa. 
Această dragoste şi îndurare sunt exprimate în poruncile cu pri-
vire la strânsul recoltei după culesul snopilor şi în legea cu privire 
la ruda cu drept de răscumpărare.

De asemenea, atrageţi atenţia la modul în care Naomi a de-
venit învăţătoarea lui Rut, fiindcă şi nouă ni se porunceşte să 
procedăm la fel. Anume Naomi i-a vorbit lui Rut despre legea cu 
privire la culesul spicelor după recoltă şi despre legea cu privire 
la ruda cu drept de răscumpărare. Anume Naomi a sfătuit-o pe 
Rut să-l roage pe Boaz ca acesta să devină răscumpărătorul ei.



38

Cartea Rut. Lecţia 5

Dvs. sunteţi răscumpărat? Sunteţi oare răscumpărat prin 
sângele lui Isus Hristos, pentru a fi din nou cu Dumnezeu? V-aţi 
împăcat cu Dumnezeu datorită relaţiei dvs. cu Isus Hristos? L-aţi 
rugat, în mod personal, pe Isus Hristos să devină Răscumpără-
torul dvs.?

Isus Hristos, făcându-se om, a devenit Ruda noastră. Isus 
Hristos stă chiar acum la uşa inimii tale. El doreşte să devină 
Răscumpărătorul tău. Însă tu, personal, trebuie să-L rogi ca El 
să devină Răscumpărătorul tău. În aceasta şi constă cea mai 
importantă aplicare a mesajului pe care ni-l transmite această 
istorie romantică a răscumpărării.

Întrebări pentru discuţie

1.  Cum înţelegeţi fapta lui Rut (Rut 3:9-10)? De ce a venit ea 
la Boaz?

?		Rut şi-a făcut alegerea şi i-a dat de înţeles lui Boaz că doreşte să-i 
fie nevastă. Boaz a menţionat că ea ar fi putut să-i aleagă şi pe alţii 
dintre rudele soţului ei (nu mai puţin bogaţi şi nu mai puţin tineri 
decât el), însă Rut l-a ales pe el.

2.  Ce aşteaptă Dumnezeu de la noi, în baza textelor din Io-
sua 24:15 şi Apoc. 3:20?

?		Dumnezeu doreşte ca noi de bună voie să-L alegem pe El, în cali-
tate de Domn şi Mântuitor, deschizându-I Lui inima noastră.

3.  Prin ce s-a manifestat harul lui Dumnezeu faţă de Rut şi 
Naomi?

?		Prin har, Rut, o străină, a fost acceptată în rândul poporului ales. 
Prin îndurarea lui Dumnezeu, numele ei a fost inclus în linia gene-
alogică a lui Hristos. Naomi, prin harul lui Dumnezeu, a primit mân-
gâiere la bătrâneţe. Dumnezeu a binecuvântat-o nu după meritele 
ei, şi Naomi a recunoscut acest lucru.
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4.  Cum înţelegeţi conceptul despre harul lui Dumnezeu 
care ne-a fost descoperit sau arătat în Hristos? De ce 
noi avem nevoie de har? Ce căpătăm noi datorită acestui 
har?

?		Efes, 1:7; 2:5-8;   Rom. 3:24.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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CĂRŢILE 1 ŞI 2 SAMUEL

CE REPREZINTĂ ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU

Până acum ne-am familiarizat cu conţinutul primelor trei cărţi 
istorice ale Vechiului Testament (Iosua, Judecători şi Rut), care 
mai sunt numite şi cărţi alegorice istorice. Începând studiul căr-
ţii 1 Samuel, vom examina o nouă secţiune a cărţilor istorice, 
numite şi cărţi istorice ale literaturii împărăţiei. Această secţiune 
include cele două cărţi ale lui Samuel şi două cărţi ale Cronicilor. 
Toate aceste cărţi reprezintă literatura împărăţiei, fiindcă în ele ni 
se relatează despre Împărăţia lui Dumnezeu.

Conceptul de Împărăţie a lui Dumnezeu constituie tema 
principală a acestor cărţi şi ele ne ajută să înţelegem mai bine 
acest important concept în timp ce citim Noul Testament, mai 
cu seamă, învăţăturile lui Isus. Aşadar, să examinăm împreună 
ce semnificaţie avea Împărăţia lui Dumnezeu în zilele Vechiului 
Testament, şi de asemenea, să înţelegem cât de semnificativ era 
acest concept în învăţătura lui Hristos.

Împărăţia lui Dumnezeu din perspectiva 
Vechiului Testament

Pe vremea lui Moise, copiii lui Israel erau conduşi în acord 
cu voia lui Dumnezeu. Domnul dorea ca ei să trăiască în teocra-
ţie, ceea ce reprezintă ideea că Dumnezeu conduce pe poporul 
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Său. Tot de ce avea nevoie Dumnezeu în cadrul teocraţiei era un 
preot-profet, precum era Moise (iar mai apoi Samuel). Când Moi-
se mijlocea în faţa lui Dumnezeu pentru popor, atunci el era în 
calitate de preot (vezi Num. 11:1-2; 21:7). Când Moise a coborât 
de pe Muntele Sinai având cuvintele lui Dumnezeu pentru popor 
— atunci el era în calitate de profet (vezi Exod 20-24). Atâta timp 
cât Dumnezeu a avut un conducător asemenea lui Moise, El a 
putut să-Şi conducă poporul Său prin intermediul acestui lider. 
Acest preot-profet putea fi un vas al voii lui Dumnezeu şi Domnul 
Îşi putea conduce prin el poporul Său. Acesta a fost planul lui 
Dumnezeu pentru a conduce poporul Său ales.

În 1 Samuel găsim menţionat că în calitate de acest preot-
profet era Samuel. Însă atunci când Samuel a îmbătrânit, israe-
liţii au văzut că fiii lui nu erau la fel de integru precum era tatăl 
lor, şi din acest motiv i-au spus lui Samuel că îşi doresc să aibă 
şi ei un împărat, la fel ca şi toate celelalte popoare (1 Sam. 8:1-
5). Disperat, Samuel s-a rugat Domnului. Dumnezeu i-a spus să 
nu considere lepădarea aceasta din partea poporului ca fiind în-
dreptată împotriva lui, a lui Samuel. În realitate, poporul Îl lepăda 
pe Domnul, preferând mai curând să aibă în calitate de împărat 
pe un om, decât pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu i-a spus, în 
esenţă, profetului: „Samuele, dacă ei îşi doresc să aibă împăraţi, 
Eu le voi da împăraţi!” (vezi Sam. 8:6-22).

Aici ni se configurează noţiunea de Împărăţie a lui Dumne-
zeu. Împărăţia pe care şi-o dorea poporul era o împărăţie pă-
mântească, o împărăţie a poporului, care să conducă o naţiune 
deosebită. Pentru a instaura o asemenea Împărăţie, Dumnezeu 
avea nevoie de un împărat care să-I fie supus şi de preoţi, care 
trebuia să vină în prezenţa Sa, din numele poporului. De aseme-
nea, Dumnezeu avea nevoie şi de profeţi, prin care El să vor-
bească poporului şi conducătorilor lui.

Primul împărat pe care Dumnezeu li l-a dat israeliţilor, a fost 
Saul, care a fost uns de Samuel ca şi împărat (1 Sam. 10). Este 
foarte trist faptul că Saul s-a dovedit a fi nesupus; inima acestuia 
nu era umplută de dorinţa de a împlini voia lui Dumnezeu. După 
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câţiva ani de domnie, Samuel a trebuit să-i comunice lui Saul că 
Dumnezeu l-a îndepărtat de la domnia asupra poporului Israel (1 
Sam. 15). După cum putem observa din toată literatura împărăţi-
ei, în această epocă Dumnezeu S-a folosit totuşi de profetul-pre-
ot. În cazul în care împăratul nu împlinea voia lui Dumnezeu, 
profetul-preot îl mustra prin Cuvântul spus din partea Domnului. 
În esenţă, el îi spunea: „Ar fi mai bine pentru tine să faci tot ce 
ţi-a poruncit Dumnezeu, fiindcă în caz contrar veţi avea de suferit 
îngrozitor, tu şi tot poporul”.

Atunci când Saul a dat dovadă de neascultare faţă de Dum-
nezeu, Samuel, care avusese privilegiul de a-l „angaja” pe primul 
împărat al lui Israel, tot el a primit porunca, din partea lui Dumne-
zeu, să-l „demită” din funcţie pe acest prim împărat al lui Israel. În 
locul lui Saul, Domnul i-a dat indicaţii lui Samuel să-l ungă în ca-
litate de împărat pe tânărul David, care era un om după inima lui 
Dumnezeu şi care împlinea toată voia lui Dumnezeu (1 Sam. 16; 
Fapte 13:22). David s-a dovedit a fi cel mai bun împărat dintre 
toţi împăraţii care au domnit vreodată peste Israel. Dumnezeu a 
putut lucra prin el, fiindcă acesta i se supunea totalmente. David 
nu a fost în toate aspectele desăvârşit, lucru pe care urmează 
să-l vedem, însă inima sa a fost mereu receptivă şi supusă îna-
intea  Domnului.

Următorul împărat a fost Solomon, fiul lui David. Iniţial, se 
părea că Solomon era acel bărbat pe care Dumnezeu l-ar fi putut 
folosi. El L-a rugat pe Dumnezeu să-i dea înţelepciune, pentru a 
putea conduce poporul lui Dumnezeu cu dreptate. Astfel Dumne-
zeu l-a înzestrat cu multă înţelepciune, cinste şi bogăţii nespuse 
(1 Împ. 3:5-14). Solomon a zidit un templu pentru Domnul, lucru 
pe care-l visase toată viaţa sa tatăl său, David (vezi 1 Cron. 22).

Solomon, însă, s-a dedat mai apoi plăcerilor, căsătorindu-se 
cu peste şapte sute de femei şi întreţinând încă alte trei sute de 
ţiitoare! Aceste femei se închinau idolilor păgâni, iar Solomon li 
s-a alăturat, luând şi el parte în toate închinările lor păgâne (1 
Împ. 11:1-8). După cum urmează să vedem, David a păcătuit 
foarte grav înaintea lui Dumnezeu. Însă anume păcatul lui So-
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lomon a atras asupra poporului ales consecinţe dramatice. Fiul 
lui Solomon, Roboam, a fost cel de-al patrulea împărat al lui Is-
rael (1 Împ. 11:9-13, 43).

După domnia lui Solomon, Israelul a fost împărţit. Nouă se-
minţii au plecat la nord şi s-au numit Israel. Alte două seminţii au 
rămas în partea de sud (Iuda şi Beniamin), acestea numindu-se 
Regatul lui Iuda. În cărţile istorice 1 şi 2 Împăraţi şi 1 şi 2 Cronici 
sunt menţionaţi mai mulţi împăraţi. În Împărăţia de Nord n-a existat 
nici măcar un singur împărat bun. Asirienii, care erau nişte război-
nici nespus de cruzi, au cucerit cele zece seminţii şi le-au dus în 
robie. Despre aceste seminţii nu s-a mai auzit niciodată nimic. Cu 
timpul, şi Regatul lui Iuda a fost dus în robia babiloniană, pentru o 
perioadă de şaptezeci de ani. Atunci când Persia a cucerit Babi-
lonul, Dumnezeu i-a poruncit noului imperator, lui Cir cel Mare, să 
anunţe că orice evreu care doreşte, poate să se întoarcă în ţara 
sa, pentru a reconstrui templul Domnului (vezi 2 Cron. 36:22-23; 
Ezra 1).

Este mai dificil să înţelegem cărţile istorice ale literaturii îm-
părăţiei, însă în timp ce le studiem este necesar ca să ne con-
centrăm atenţia asupra a şapte aspecte principale din istoria po-
porului evreu.

1. Împărăţia unificată (în vremea lui Saul, David şi Solomon).
2. Împărăţia dezbinată.
3. Robia asiriană a Regatului de Nord, a lui Israel.
4. Dispariţia treptată a Regatului de Nord.
5. Împărăţia de Sud, Regatul lui Iuda, aflat sub robia babilo-

niană.
6. Cucerirea Babilonului de către Imperiul Persan.
7. Revenirea din robia babiloniană (persană) a iudeilor.
În perioada Vechiului Testament conceptul de Împărăţie a lui 

Dumnezeu era o realitate fizică, înţeleasă literalmente. Aceasta 
era o regiune istorică şi geografică, în care autoritatea supremă Îi 
aparţinea lui Dumnezeu şi unde El dorea să fie unicul Conducător 
asupra unui popor aparte, deosebit, într-o anumită perioadă 
istorică şi într-o anumită regiune aleasă de El. Însă poporul 
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L-a respins pe Dumnezeu în calitate de Împărat şi a cerut să 
aibă împăraţi pământeşti, pe care i-a şi primit. Şi în rezultat? O 
adevărată tragedie.

Îmi amintesc despre o femeie care niciodată mai înainte nu 
citise Biblia. Despre această secţiune din Scriptură ea a spus: 
„Niciodată n-am citit ceva mai îngrozitor decât aceasta. Dacă 
nu m-ar fi întărit Duhul Sfânt, niciodată nu aş fi fost în stare să 
citesc până la urmă aceste cărţi. Este un adevărat coşmar!” Da, 
într-adevăr este un coşmar! Aveţi în vedere faptul că Dumnezeu 
niciodată n-a dorit ca poporul Lui să aibă aceşti împăraţi şi să 
suporte consecinţele devastatoare ale guvernării lor. Dumnezeu 
nu a fost responsabil de toate nenorocirile despre care citim în 
literatura împărăţiei, ci responsabilitatea le revine tuturor acelor 
împăraţi care, în marea lor majoritate, au fost nelegiuiţi. Poporul de 
asemenea a fost responsabil pentru tot ce i s-a întâmplat, fiindcă 
el şi-a dorit şi a ales astfel de împăraţi. În timp ce studiaţi cărţile 
împărăţiei, niciodată nu uitaţi de aceste aspecte importante.

Împărăţia lui Dumnezeu în Noul Testament

Cărţile ce fac parte din literatura împărăţiei ne ajută să con-
ceptualizăm mai bine noţiunea de Împărăţie a lui Dumnezeu din 
cadrul Noului Testament. După ce evreii au revenit în ţara lor şi 
după ce-au rezidit Templul şi zidurile cetăţii, după moartea lui 
Neemia şi a profetului Maleahi, a urmat o perioadă de patru sute 
de ani de tăcere. Dumnezeu n-a mai dat poporului Său nici o altă 
revelaţie specială până la perioada Noului Testament.

În acest răstimp, evreii au nimerit iarăşi în robie. De data 
aceasta ei au fost cuceriţi de către Imperiul Roman. Acest nou 
capitol din istoria poporului evreu a început atunci când Ioan 
Botezătorul şi Mesia, Isus Hristos, au întrerupt acea tăcere de 
patru sute de ani şi au început să propovăduiască mesajul lui 
Dumnezeu. Iar conţinutul mesajului lor a constat în Vestea Bună 
despre Împărăţia lui Dumnezeu!
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Isus spunea că El le vesteşte o împărăţie care nu are limite 
geografice, naţionale sau istorice, fiindcă oamenii demult au res-
pins-o. El dorea ca poporul să ştie că Dumnezeu doreşte din nou 
să devină Împăratul lor, însă de data aceasta să devină Împărat 
pentru fiecare în parte. De data aceasta Împărăţia lui Dumnezeu 
va fi în lăuntrul lor (Luca 17:20-21). Oare putem noi realiza cu 
adevărat ce înseamnă aceasta? Orice om care I se supune lui 
Dumnezeu şi-L roagă să devină Împăratul lui, intră în Împărăţia 
lui Dumnezeu!

Într-o discuţie pe care a avut-o Isus cu învăţătorul Nicodim, 
i-a spus că dacă acesta nu se va naşte din nou, nu va vedea 
Împărăţia lui Dumnezeu. Numai oamenii născuţi din nou pot 
avea ochi ca să vadă că Dumnezeu doreşte să devină Împăratul 
lor (Ioan 3:3-5; 1 Cor. 12:3), iar din momentul în care vor vedea 
această Împărăţie, ei vor putea să şi intre în ea. Noi am auzit multe 
vorbindu-se despre naşterea din nou. În acest pasaj însă tema 
principală o constituie Împărăţia lui Dumnezeu, şi nu naşterea 
din nou. Naşterea din nou reprezintă mijlocul de a atinge scopul 
final, iar această finalitate o constituie Împărăţia lui Dumnezeu.

Vă mai amintiţi ce găsim scris în Predica de pe Munte? Des-
pre ce lucru a afirmat Isus că ar trebui să fie cel mai important în 
viaţa noastră? Prioritar este să căutăm Împărăţia lui Dumnezeu: 
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi 
toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Mat. 6:33).

Reieşind din modul în care vă folosiţi timpul, banii şi întreaga 
energie, se poate deduce care vă sunt priorităţile. Scopul principal 
al naşterii din nou este să ne aducă în Împărăţia lui Dumnezeu, 
unde El va fi Acela care ne va conduce viaţa. Imaginaţi-vă că 
toate priorităţile dvs. s-ar asemăna cu o ţintă reprezentată de un 
cerc roşu în centru şi apoi alte zece cercuri în jurul cercului roşu. 
Potrivit afirmaţiei lui Isus, Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să se 
afle în centrul vieţii noastre, iar celelalte priorităţi – amplasate 
în jurul acestui cerc. Este necesar ca noi să-L recunoaştem pe 
El în calitate de Împărat şi să-I slujim Lui, iar priorităţile noas-
tre vor reflecta cât de sincer facem noi acest lucru. Rugăciunile 
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noastre de asemenea ar trebui să reflecte ceea ce ne-a învăţat 
Isus: „Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti 
în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se 
voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate 
zilele dă-ne-o nouă astăzi” (Mat. 6:9-11).

Observaţi că înainte de a se ruga „dă-ne nouă”, Isus de trei 
ori L-a pus pe Dumnezeu pe prim-plan. El ne-a poruncit să ne 
rugăm astfel: „Dumnezeule, Numele Tău, Împărăţia Ta şi voia 
Ta. – Iată ce trebuie să constituie prioritatea numărul unu în via-
ţa mea”. Numai după aceasta ne putem ruga cu „dă-ne nouă”. 
Am putea, la fel ca şi israeliţii, să le facem pe toate aşa cum ne 
convine nouă, însă dacă pe primul loc în viaţa noastră suntem 
noi şi priorităţile noastre, atunci va trebui să fim pregătiţi pentru a 
culege consecinţe dureroase.

Este necesar să ţinem cont de acest fapt în timp ce studiem 
despre Împărăţia lui Dumnezeu din cărţile literaturii împărăţiei. 
Dacă veţi sesiza clar care este semnificaţia acestui concept în 
Vechiul Testament, lucrul acesta va fi ca o revelaţie uimitoare 
în timpul când veţi studia Noul Testament! Ţineţi cont de faptul 
că scopul naşterii din nou este acela de a vedea Împărăţia lui 
Dumnezeu şi de a intra în ea. Dvs. aţi văzut deja Împărăţia lui 
Dumnezeu? Dar aţi intrat în ea? Sunteţi născut din nou? Cu alte 
cuvinte, aţi experimentat renaşterea spirituală?

Întrebări pentru discuţie

1.  Ce înseamnă teocraţie? Cum şi când aceasta s-a mani-
festat în perioada Vechiului Testament?

?		Teocraţie (din limba greacă veche „teos” – Dumnezeu şi „kratos” 
– putere, conducere) – conducerea lui Dumnezeu. Teocraţia s-a 
manifestat plenar pe timpul lui Moise, al lui Iosua şi pe vremea 
judecătorilor. După aceasta evreii şi-au dorit să aibă un împărat 
pământesc, asemenea altor popoare.
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2.  Care sunt cele şapte aspecte principale din istoria popo-
rului evreu, de care trebuie să ţină cont persoana care 
studiază cărţile istorice ale Bibliei?

?		Împărăţia unificată (de la Saul, la Solomon), împărăţia dezbinată; 
(împărăţia lui Iuda şi Israelul); robia asiriană a lui Israel; dispariţia 
lui Israel; Regatului lui Iuda sub robia babiloniană; cucerirea Babi-
lonului de către Imperiul Persan; revenirea iudeilor din robia babi-
loniană.

3.  În ce mod naşterea din nou are legătură cu porunca „Că-
utaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea 
Lui…” (Mat. 6:33)? Cum înţelegeţi cuvintele: „…nimeni 
nu poate zice: „Isus este Domnul”, decât prin Duhul 
Sfânt” (1 Cor. 12:3)?

?		Omul născut din nou începe să trăiască cu valorile lui Dumnezeu. 
Legile Împărăţiei lui Dumnezeu devin prioritate în viaţa sa. Omul 
născut din nou s-a împăcat cu Dumnezeu, iar în inima lui locuieşte 
Duhul Domnului Isus Hristos. Toate lucrurile din viaţa sa el începe 
să le subordoneze voii lui Dumnezeu.

4.  În ce mod rugăciunea „Tatăl nostru” reflectă starea lă-
untrică a unui om născut din nou? Analizaţi aspectele 
principale ale acestei rugăciuni.

?		Numai un om născut din nou poate cu adevărat să înţeleagă şi 
să-şi dorească împlinirea acestei rugăciuni. Mulţi oameni o rostesc 
în mod automat, fără a conştientiza adevăratul sens al acestor cu-
vinte. Însă oamenii născuţi din nou pătrund sensul fiecărui cuvânt 
şi se roagă din toată inima cu această rugăciune.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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CĂRŢILE 1 ŞI 2 SAMUEL

ASCULTAREA DE DOMNUL

După cum am văzut şi în lecţia precedentă, Împărăţia lui 
Dumnezeu este conceptul central de care trebuie să ţinem cont 
atunci când studiem cărţile istorice ale literaturii Împărăţiei. O 
altă particularitate distinctivă a acestor cărţi o constituie pildele şi 
avertizările pe care acestea le conţin. Apostolul Pavel a afirmat, 
în acest sens: „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească 
drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care 
au venit sfârşiturile veacurilor” (1 Cor. 10:11). În aceste cărţi isto-
rice vom găsi multe pilde şi avertizări!

1 şi 2 Samuel erau considerate, mai înainte, ca şi o singură 
carte, precum şi 1 şi 2 Împăraţi, 1 şi 2 Cronici. Cărţile 1 şi 2 Sa-
muel ne transmit adevărul lui Dumnezeu sub forma unor scurte 
biografii a trei personalităţi marcante din istoria lui Israel. Primele 
opt capitole din Cartea 1 Samuel ne oferă exemplul demn de 
urmat al profetului Samuel, un bun exemplu pentru viaţa şi călă-
uzirea noastră. În capitolele 9-15 accentul se transferă asupra lui 
Saul, primul împărat al lui Israel, a cărui viaţă constituie o serioa-
să avertizare pentru poporul Domnului. Începând de la capitolul 
16 din 1 Samuel şi până la sfârşitul cărţii 2 Samuel (în total 30 
de capitole), personajul principal care ne este prezentat – este 
David. David a fost cel mai bun împărat care a domnit vreodată 
peste Israel, totodată, judecând după spaţiul pe care i-l acordă 
Scriptura, David este una dintre cele mai marcante personalităţi 
din întreaga Biblie.
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Mai mult ca atât, David a fost acela care a scris aproape 
jumătate din numărul psalmilor. Mulţi dintre aceşti psalmi redau 
evenimentele concrete care au avut loc în viaţa lui David, la mo-
mentul scrierii lor. Noi putem pătrunde şi percepe mai adânc sen-
sul psalmilor, ţinând cont de contextul vieţii lui David, despre care 
ni se relatează în 1 şi 2 Samuel.

Aşadar, cele trei personaje asupra cărora ne vom axa atenţia 
în cadrul acestei priviri de ansamblu asupra cărţilor 1 şi 2 Samu-
el – sunt Samuel, Saul şi David. Să începem studiul cu viaţa lui 
Samuel.

Samuel

Numele Samuel este compus din două cuvinte ebraice „a as-
culta” şi „Dumnezeu”. Acest nume i se potrivea de minune, dacă 
luăm în considerare circumstanţele în care s-a născut Samuel. 
Maică-sa, Ana, era stearpă de mai mulţi ani. În acele timpuri naş-
terea pruncilor constituia un semn al binecuvântării lui Dumne-
zeu, iar Ana se gândea, probabil, că dacă este stearpă, aceasta 
însemna că Dumnezeu nu este mulţumit de ea.

Odată, când cei din casa ei au venit să se închine Domnului 
în templu la Silo, ea a plâns cu amar şi L-a rugat pe Dumnezeu 
să-i dea un fiu. Ea se ruga fierbinte, buzele i se mişcau, dar gla-
sul nu i se auzea, aşa că bătrânul preot Eli crezu că este o feme-
ie beată! El i-a spus Anei: „Până când vei fi beată? Du-te de te 
trezeşte” (1 Sam. 1:14). Atunci când Ana i-a dezvăluit adevărata 
ei stare, preotul Eli a rămas profund mişcat, aşa că a binecuvân-
tat-o şi i-a spus că Dumnezeu îi va asculta rugăciunea (1 Sam. 
1:15-17). Şi Dumnezeu cu adevărat i-a ascultat rugăciunea şi i-a 
trimis răspuns. Ana a zămislit şi a născut un fiu pe care l-a nu-
mit Samuel, fiindcă Dumnezeu îi ascultase rugăciunea (1 Sam. 
1:20).

După ce Ana l-a înţărcat pe Samuel, l-a adus la templu şi 
literalmente l-a dăruit lui Dumnezeu, încredinţându-l preotului Eli. 
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În timp ce se afla sub supravegherea şi educaţia lui Eli, în pre-
zenţa Domnului, Samuel a auzit glasul lui Dumnezeu, fapt care 
ne demonstrează încă o dată semnificaţia numelui care-l purta (1 
Sam. 3). Este trist, dar mesajul pe care l-a auzit Samuel din par-
tea Domnului conţinea o acuzare dură la adresa lui Eli, din cauză 
că fiii acestuia erau nevrednici, făcându-se vinovaţi pentru că nu 
se supuneau lui Dumnezeu şi pângăreau închinarea înaintea Lui 
(vezi 1 Sam. 2:12-17, 22:25, 27:36). Samuel, care îl considera 
pe Eli ca pe un părinte, a trebuit să-i mărturisească bătrânului 
preot că acesta va fi înlăturat din preoţie.

Numele „ascultat de Dumnezeu” i s-a potrivit lui Samuel şi 
la maturitate. Scriptura ne spune că de la nord până la sud, pe 
tot cuprinsul ţării (de la Dan şi până la Beer-Şeba), „tot Israelul 
a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului” 
(1 Sam. 3:19 – 4:1). Tot Israelul a auzit Cuvântul Domnului spus 
prin acest profet, de aceea numele „ascultat de Dumnezeu” a 
fost într-adevăr unul corespunzător pentru Samuel.

Din viaţa lui Samuel putem prelua unele exemple foarte 
frumoase. În primul rând, atât el cât şi maică-sa, Ana, ne de-
monstrează valoarea educaţiei şi a creşterii în frica de Domnul. 
Pentru a le putea oferi copiilor noştri o educaţie evlavioasă, este 
necesar ca noi să recunoaştem rolul de părinte ca fiind o che-
mare sfântă, însoţită de o mare responsabilitate. De asemenea, 
trebue să-i considerăm pe copiii noştri ca fiind o mare binecuvân-
tare pe care ne-a încredinţat-o Dumnezeu (vezi Ps. 127:3). Dacă 
noi ne vom stabili priorităţile la fel ca şi Samuel, iar mai apoi, la 
fel ca şi Ioan Botezătorul, copiii noştri vor avea parte de binecu-
vântarea unei educaţii spirituale.

În al doilea rând, Samuel a fost un exemplu elocvent a ceea 
ce poate să producă o educaţie în frică de Domnul: suntem mar-
tori la faptul cum Samuel scoate tot Israelul dintr-o perioadă spiri-
tuală sumbră, care este cunoscută sub numele de „vremea jude-
cătorilor”. Unii cercetători îl consideră pe Samuel ca fiind ultimul 
judecător, de aceea viaţa sa a constituit o importantă directivă în 
istoria poporului evreu.
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Al treilea exemplu pozitiv care poate fi preluat din aceste 
cărţi despre viaţa lui Samuel este că acest mare om devine un 
strălucit lider politic, care a făcut conexiunea dintre vremea jude-
cătorilor şi perioada în care au început să domnească împăraţii. 
El i-a uns, ca împăraţi, pe Saul şi pe David, cel mai mare împărat 
al lui Israel. Samuel I-a rămas credincios Domnului şi poporului 
Israel până la sfârşitul vieţii.

Saul

Dacă viaţa lui Samuel ne oferă doar exemple bune, demne 
de urmat, atunci viaţa lui Saul este un exemplu de multiple aver-
tizări.

Saul este personajul controversat din Scriptură, care a pro-
dus numeroase dezbateri, fiindcă viaţa sa a dat naştere unui 
mare semn de întrebare din perspectiva teologică: poate oare 
un om astăzi să fie mântuit, iar mâine — să piară? Unii sunt de 
părerea că este imposibil să-ţi pierzi mântuirea şi citează mai 
multe locuri din Scriptură, care confirmă faptul că întotdeauna 
toţi cei rătăciţi revin acasă. Alţii sunt de altă părere, spunând că 
mântuirea poate fi pierdută, aducându-l pe Saul, şi pe mulţi alţii, 
drept pildă. Se pare că Saul a experimentat o adevărată renaşte-
re şi, când acolo, reiese că el a pierdut acea minunată influenţă 
a renaşterii spirituale din viaţa sa. Cei care susţin acest punct 
de vedere consideră că este necesar ca omul să experimenteze 
renaşterea ori de câte ori are loc o alunecare.

Eu am convingerea că Dumnezeu ne alege şi ne salvează, 
ne mântuieşte exclusiv prin harul şi suveranitatea Sa absolută. 
De aceea, dacă cineva a avut cu adevărat parte de experienţa 
mântuirii, dacă acesta cu adevărat a fost născut din nou, atunci 
el nu-şi va mai pierde mântuirea. 

Saul a avut parte de experienţe spirituale frumoase şi de 
la bun început s-a părut că el devenise un om spiritual. După 
ce Samuel l-a uns ca şi împărat, Dumnezeu i-a schimbat inima              
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(1 Împ. 10:9). Saul chiar a şi început să prorocească împreu-
nă cu ceata de proroci, atunci când a venit peste el în putere 
Duhul lui Dumnezeu (1 Sam. 10:10-11). Cu toate acestea, dacă 
studiem mai departe viaţa lui Saul, vedem că el pierde această 
calitate spirituală.

Capitolul 9 din 1 Samuel ni-l prezintă pe Saul. Primul lucru 
pe care-l aflăm despre el este că Samuel era cu un cap mai înalt 
decât toţi ceilalţi din ţara sa şi producea impresie asupra celor 
din jur prin înfăţişarea sa (1 Sam. 9:2). Exteriorul nu trebuie să fie 
acel criteriu după care să-i evaluăm pe oameni sau să le exami-
năm candidatura lor pentru rolul de lider. Dimpotrivă, Dumnezeu 
mai târziu i-a spus lui Samuel, când acesta a mers să-l ungă pe 
David ca împărat: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii 
lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul 
se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă” (1 
Sam. 16:7).

Atunci când îl întâlnim pentru prima dată pe Saul, îl vedem 
împreună cu sluga sa căutând disperaţi măgăriţele tatălui său. 
Când aceştia erau deja pe punctul să renunţe la căutări, sluga lui 
Saul şi-a amintit că prin apropiere trebuia să fie văzătorul (Samu-
el). Aşadar, ei merg la omul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl 
pregăteşte, în mod supranatural, de întâlnirea care urma să aibă 
loc (1 Sam. 9:3-14, 18:20). „Dar, cu o zi mai înainte de venirea lui 
Saul, Domnul înştiinţase pe Samuel şi-i zisese: „Mâine, la ceasul 
acesta, îţi voi trimite un om din ţara lui Beniamin, şi să-l ungi drept 
căpetenie a poporului Meu, Israel…” (1 Sam. 9:15-16). De aceea, 
Saul a rămas foarte uimit atunci când s-a întâlnit cu Samuel. 

Samuel l-a invitat pe Saul să ia masa împreună cu el, spu-
nându-i că măgăriţele tatălui său s-au găsit, şi i-a comunicat fap-
tul că el este acel împărat pe care îl aştepta tot Israelul (1 Sam. 
9:19-20). Uimit peste măsură de această veste, Saul a spus că 
el face parte din una dintre cele mai mici seminţii ale lui Israel şi 
din cea mai mică familie a lui Beniamin (1 Sam. 9:21).

Saul îşi uneşte glasul la corul vocilor pe care le-am auzit 
frecvent în Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu îl cheamă 
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pe cineva anume să fie conducător. Aceleaşi cuvinte le-a rostit 
şi Ghedeon, şi Moise, exprimându-şi obiecţiile atunci când Dum-
nezeu i-a chemat să devină mari eliberatori. În încheierea Cărţii 
Judecătorii, găsim scris că seminţia lui Beniamin a fost aproape 
nimicită, după unul din cele mai groaznice evenimente care-au 
fost înregistrate pe paginile Scripturii, atunci când locuitorii din 
Ghibea au violat-o mortal pe ţiitoarea unui levit (vezi Jud. 19-20). 
Rămăsese doar şase sute de oameni din seminţia lui Beniamin, 
după ce Israelul încheiase războiul civil împotriva acestei seminţii 
şi astfel a trebuit să se găsească neveste pentru ei, pentru ca se-
minţia lui Beniamin să nu dispară de pe faţa pământului (Jud. 21).

Aceasta fusese moştenirea lui Saul. Nu este de mirare faptul 
că el a mărturisit că provine din cea mai neînsemnată seminţie, 
fiind cel mai mic dintre cei mai mici. Smerenia lui Saul a fost 
sinceră şi potrivită cu adevărul. Cu toate acestea, Samuel a frânt 
pâinea împreună cu Saul şi l-a uns a doua zi ca împărat, după 
cum îi poruncise Domnul (1 Sam. 9:22 – 10:1).

Saul n-a fost un împărat bun. El ar fi putut să fie un mare îm-
părat şi un mare om spiritual. Dumnezeu a avut în plan să-l facă 
pe el şi pe urmaşii lui împăraţi ai lui Israel pe vecie. Însă din ca-
uza neascultării sale, împărăţia i-a fost luată (1 Sam. 13:13-14).

Ce s-a întâmplat cu omul a cărui inimă i-o schimbase Dum-
nezeu? Până nu demult el se vedea pe sine mic şi neînsem-
nat (1 Sam. 15:17), însă acum, se pare, el gândeşte că propriile 
sale căi sunt mai importante decât căile poruncite de Dumnezeu. 
Saul a dat dovadă de neascultare nu doar o singură dată, ci de 
două ori. În primul rând, în lupta cu filistenii el a intrat în panică 
atunci când a văzut că Samuel întârzie să vină să aducă jertfe, 
şi din acest motiv şi-a asumat responsabilitatea pe care o avea 
doar preotul şi a adus singur jertfa (1 Sam. 13).

Atunci când profetul Samuel l-a acuzat pe Saul, el totodată 
a profeţit despre strălucita domnie a lui David, ca a unuia dintre 
cei mai mari împăraţi pe care îi va avea vreodată Israel. Samuel 
a profeţit că Dumnezeu va da Împărăţia Sa unui om după inima 



56

Cărţile 1 şi 2 Samuel. Lecţia 7

Lui, care Îi va fi supus întru totul şi care va împlini doar voia Lui   
(1 Sam. 13:14). Aici auzim pentru prima dată despre David.

În al doilea rând, Saul n-a folosit cea de-a doua şansă pe 
care i-o oferise Domnul şi nu i-a nimicit pe amaleciţi (1 Sam. 15). 
Porunca pe care a primit-o Saul a fost să nimicească absolut 
totul în calea sa – şi oameni, şi oi, şi boi, şi cămile, şi măgari. 
Absolut totul! Însă Saul şi armata sa au cruţat ceea ce li s-a părut 
mai bun din pradă şi l-au lăsat cu viaţă chiar şi pe împăratul ama-
leciţilor. Dumnezeu i-a spus lui Samuel: „Îmi pare rău că am pus 
pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte cuvintele 
Mele” (1 Sam. 15:11).

Întristat de cele întâmplate, Samuel a venit în faţa lui Saul, 
care a declarat că s-a supus întru totul Domnului, păzind Cuvân-
tul Lui, deşi din curtea din spate se auzea behăitul oilor (1 Sam. 
15:13-14). Atunci Saul a inventat o dezvinovăţire, spunând că el, 
împreună cu oamenii săi, a cruţat aceste animale pentru a I le 
aduce Domnului ca jertfă. Însă Samuel n-a mai crezut nimic din 
ce spunea Saul. Profetul i-a spus lui Saul că lui Dumnezeu Îi este 
mai plăcută ascultarea decât jertfele, iar neascultarea sa voită 
este la fel de condamnabilă ca şi ghicirea sau idolatria. Atunci 
când Samuel a vrut să plece, Saul l-a apucat de poala hainei şi 
aceasta s-a rupt. Samuel i-a spus lui Saul că, în acelaşi mod, 
Domnul rupe împărăţia de la el (1 Sam. 15:22-29).

Mai târziu vedem că Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit pe Saul 
(1 Sam. 16:14). Cuvântul folosit pentru a desemna acest fapt 
este „yhavod”, ceea ce înseamnă „slava s-a îndepărtat”, „fără 
slavă”. Pe timpul Vechiului Testament, Duhul Domnului se cobo-
ra asupra oamenilor aleşi, însă dacă aceştia nu ascultau de El, 
Duhul se îndepărta de la ei. Astăzi noi avem parte de făgăduinţa 
Domnului Hristos cel înviat că El va rămâne în noi şi cu nici un 
chip nu ne va lăsa şi nici nu ne va părăsi (Evr. 13:5). Cu toate 
acestea, viaţa lui Saul constituie pentru noi o avertizare sumbră. 
Deşi El nu ne va părăsi niciodată, totuşi există posibilitatea ca 
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noi să-L părăsim pe El, să-L întristăm sau să-L stingem. Viaţa lui 
Saul este o avertizare împotriva neascultării şi împotriva risipei 
harului şi a binecuvântărilor lui Dumnezeu.

Întrebări pentru discuţie

1.  Care sunt cele trei concluzii pe care le putem formula, 
privind la viaţa lui Samuel?

?	- vedem cât este de importantă educaţia şi instruirea în frică de 
Domnul;

 - vedem cât de multe poate realiza un om care a fost învăţat adevă-
rul încă din pruncie;

 - vedem că adevărurile care au fost sădite în inima lui Samuel încă 
din copilărie el le-a interiorizat şi le-a trăit pe parcursul întregii sale 
vieţi.

2.  Caracterizaţi-l pe Saul în baza textelor 1 Sam. 9 şi 1 Sam. 
10:16, 23, 24.

?		Înalt, frumos, un fiu iubitor şi ascultător, modest, sfios ş.a.m.d.

3.  Cum credeţi, care a fost primul moment care a marcat 
începutul căderii lui Saul (1 Sam. 9-15)?

?		Răspunsuri diferite.

4.  Luând în considerare începutul domniei lui Saul şi sfâr-
şitul acesteia (1 Sam. 15), ce concluzie ar trebui să-şi 
facă creştinii contemporani?

?		Răspunsuri diferite.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.



59

LECŢIA 8

CĂRŢILE 1 ŞI 2 SAMUEL

DAVID – OMUL DUPĂ INIMA LUI DUMNEZEU

În timp ce continuăm să examinăm viaţa lui Saul şi a lui 
David, este important să ţinem minte că ungerea Duhului Sfânt 
nu-i transformă pe oameni în roboţi. Noi rămânem cu capacitatea 
libertăţii de a alege, avem voinţa liberă. Saul a avut toată libertatea 
de alegere, însă deciziile luate nu erau după voia lui Dumnezeu. 
Din acest motiv, Domnul Şi-a retras Duhul Său de la el (1 Sam. 
16:14; 18:12).

Oare ar putea să ni se întâmple şi nouă astăzi ceea ce i s-a 
întâmplat lui Saul? Părerea mea este că Duhul Sfânt se rapor-
ta în mod diferit faţă de oamenii din Vechiul Testament, decât 
modul în care El se raportează faţă de noi, din cauza crucii şi a 
Cincizecimii. Din psalmi putem auzi rugăciunea lui David: „Nu 
mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt” 
(Ps. 51:11). Acum însă Isus ne asigură: „…Nicidecum n-am să 
te las, cu nici un chip nu te voi părăsi” (Evr. 13:5). Din momentul 
experimentării naşterii din nou, Dumnezeu începe să producă în 
noi lucrarea Sa spirituală pe care o va isprăvi „până în ziua lui 
Isus Hristos” (Filip. 1:6).

În zilele noastre lucrarea Duhului Sfânt este desfăşurată pe 
două dimensiuni: (1) lucrarea Sa în noi, adică naşterea din nou, 
iar această lucrare ni se revelează ca şi roada Duhului (Galat. 
5:22-23); (2) binecuvântarea Lui, sau ungerea Lui asupra noas-
tră. Această lucrare ni se dezvăluie prin darurile Duhului Sfânt, 
Care ne face capabili să acţionăm în diferite domenii de slujire.
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E trist, dar neascultarea lui Saul L-a determinat pe Domnul 
să-l îndepărteze din prezenţa Sa şi să retragă de la el Duhul 
Sfânt. Viaţa lui Saul reprezintă un exemplu elocvent a degradării 
personalităţii.

Degradarea lui Saul

Astăzi, probabil, l-am fi etichetat pe Saul în felul următor: 
„un paranoic cu manifestări ale schizofreniei”. Dicţionarul defi-
neşte aceşti termeni prin „degradarea personalităţii”. Bineînţeles, 
această definiţie i se potriveşte bine lui Saul. El credea că toţi 
complotează împotriva lui, dar mai ales tânărul David. Treptat, 
Saul a fost măcinat de o invidie profundă faţă de David, fiind 
convins că acesta a pus la cale să-i răpească împărăţia (1 Sam. 
18:8; 20:30-31).

Într-o oarecare măsură, Saul, probabil, era frământat din 
cauza profeţiei lui Samuel, când acesta a spus că împărăţia va fi 
ruptă de la el şi dată altuia, care va împlini, din toată inima, toată 
voia lui Dumnezeu (1 Sam. 13:14).

Neascultarea a constituit particularitatea dominantă a vieţii 
lui Saul. Dumnezeu a scris pe viaţa lui Saul un singur cuvânt 
„yhavod”, ceea ce înseamnă „slava s-a îndepărtat”.

David – omul după inima lui Dumnezeu

Viaţa lui David a fost o trăire total opusă în raport cu viaţa lui 
Saul. Trăsătura dominantă a vieţii lui David a fost ascultarea, el 
fiind omul după inima lui Dumnezeu, care a împlinit toată voia lui 
Dumnezeu. Atunci când viaţa lui Saul ajunse în declin din cauza 
că se îndepărtase de Domnul, tot atunci Dumnezeu a început să  
consolideze toate aspectele vieţii lui David, pentru că David îşi 
concentrase toată atenţia la ascultare, spre deosebire de Saul.



61

David – omul după inima lui Dumnezeu

Dumnezeu l-a trimis pe Samuel în casa lui Isai, betleemitul, 
pentru a-l unge ca împărat pe succesorul lui Saul. Dar profetul-pre-
ot s-a gândit la fiul cel mai mare ca la un potenţial candidat pentru 
tronul lui Israel, de vreme ce acesta era chipeş şi frumos, fiind în 
stare să producă impresie asupra celor din jur. Dar Dumnezeu 
i-a corectat repede această perspectivă, prin următorul adevăr: 
„Nu-l judeca pe om după înfăţişare sau după înălţime, fiindcă nu 
este el acela pe care l-am ales. Eu nu iau o decizie la fel ca şi voi, 
oamenii. Oamenii se uită la înfăţişarea care izbeşte ochii, Eu însă 
văd gândurile şi motivaţiile omului” (vezi 1 Sam. 16:7).

Isai i-a prezentat lui Samuel pe toţi cei şapte fii ai săi. Însă 
Domnul nu l-a ales pe nici unul din ei. Probabil că Samuel, puţin 
tulburat, l-a întrebat pe Isai dacă aceştia îi sunt toţi fiii. Isai i-a 
răspuns că mai are un fiu – David, mezinul său, care era plecat 
cu oile (vezi 1 Sam. 16:10-11). Samuel i-a poruncit lui Isai să 
meargă după el să i-l aducă şi bineînţeles că David, cel mai mic 
şi mai neînsemnat dintre fraţii săi (vă este cunoscută situaţia, nu-i 
aşa?), a fost acela pe care Dumnezeu l-a ales să fie următorul 
împărat. Aşadar, Samuel l-a uns ca şi împărat, iar Duhul Sfânt 
s-a pogorât asupra lui David chiar din ziua aceea (1 Sam. 16:13).

Cu toate acestea, David a avut nevoie de o perioadă mai în-
delungată de timp, până când a devenit împărat. În cea mai mare 
parte a Cărţii 1 Samuel, îl vedem pe David trecând pregătirea în 
„seminarul teologic” al lui Dumnezeu. În timp ce Saul îl prigonea 
şi căuta să-i ia viaţa, David a avut de trecut prin diferite încercări, 
obişnuindu-se să se încreadă în Dumnezeu şi să I se supună 
Lui, orice s-ar întâmpla. Toate circumstanţele prin care a trecut 
David, au dăltuit în el un caracter capabil să împlinească planul 
şi scopul lui Dumnezeu cu privire la viaţa lui. Dar ştiţi că acelaşi 
lucru Dumnezeu îl face şi în raport cu viaţa noastră? Fiecare zi 
pe care o trăim ne pregăteşte pentru următoarea zi. Dacă noi Îl 
iubim cu adevărat pe Dumnezeu şi suntem chemaţi după planul 
Său, atunci toate experienţele prin care trecem acum, contribuie 
la  edificarea a ceea ce Dumnezeu doreşte ca noi să facem în 
viitor (vezi Rom. 8:28).
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Haideţi să analizăm împreună unele experienţe prin care 
Dumnezeu l-a trecut pe David şi să vedem cum acestea au con-
tribuit la formarea unui astfel de om pe care Dumnezeu ar fi dorit 
să-l vadă.

David – păstorul

Mai mulţi dintre marii conducători biblici, precum au fost Moi-
se şi David, au fost păstori. Acest fapt nu a fost întâmplător, ci 
are o explicaţie, iar viaţa lui David ne-o dezvăluie. De câteva ori, 
în timp ce David păzea turma tatălui său, el a trebuit să se lupte 
cu urşii sau cu leii care năpădeau asupra oilor (1 Sam. 17:34-
36). La fel ca şi Mesia Isus Hristos, David a dorit să-şi dea viaţa 
pentru oi (comp. cu Ioan 10:11-15). Văzând aceasta, Dumnezeu, 
probabil, s-a gândit: „Dacă acest tânăr astfel se manifestă în ra-
port cu oile tatălui său, el se va comporta la fel şi faţă de oile 
Mele. Îl voi face împărat!”

David – muzicantul

Atunci când Saul era într-o dispoziţie proastă, stare pe care 
noi astăzi am numi-o depresie, el avea nevoie de ajutor. Slujitorii 
săi i-au sugerat să asculte muzică, în calitate de remediu, iar 
cineva a aflat, din întâmplare, despre talentul lui David: „Unul din 
slujitori a luat cuvântul şi a zis: „Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, 
betleemitul, care ştie să cânte; el este şi un om tare şi voinic, un 
războinic, vorbeşte bine, este frumos la chip, şi Domnul este cu 
el” (1 Sam. 16:18).

Astfel, David mângâia, sau alina, duhul lui Saul prin muzică 
(1 Sam. 16:23) şi probabil că îi cânta şi acei psalmi scrişi de el. 
Vă amintiţi că David a scris aproape jumătate din Cartea Psalmi-
lor, care era pentru Israel o carte de cântări. Spre sfârşitul vieţii 
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sale, David de asemenea a organizat conducerea în templu şi 
a stabilit structura închinării, ce cuprindea 4000 de preoţi care 
cântau la instrumentele muzicale meşterite de David însuşi, ca 
să-L „laude pe Domnul” (1 Cron. 23:5). Mai mult ca oricare altci-
neva din istoria poporului lui Dumnezeu, David a reunit în mod 
armonios muzica şi Cuvântul lui Dumnezeu, îmbinându-le astfel 
pentru totdeauna.

David – luptătorul

Încă din fragedă tinereţe, David a luptat în războaiele Dom-
nului. Vă mai amintiţi de relatarea despre David şi Goliat (1 Sam. 
17)? Goliat era un uriaş luptător filistinian care avea o înălţime de 
peste trei metri (1 Sam. 17:4). El arunca ocară asupra oştirii lui 
Dumnezeu, care era înmărmurită de groază. În acea împrejurare 
David, care venise pe câmpul de luptă numai pentru a le aduce 
fraţilor săi de mâncare, a auzit provocarea lui Goliat. El a decla-
rat că va merge să se lupte cu acel filistinian netăiat împrejur iar 
atunci când a venit să se confrunte cu Goliat, i-a spus în faţă: „Tu 
vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin îm-
potriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului 
oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în 
mâinile mele….Şi tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu. 
Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici 
prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului…” (1 
Sam. 17:45-47).

În esenţă, David a spus că aceasta este lucrarea lui 
Dumnezeu, iar lupta este a Domnului.

David – conducător al poporului

David a devenit, de asemenea, şi un mare conducător de 
oşti, cu o foarte mare putere de influenţă. Oamenii lui erau gata 
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să-şi pună viaţa în joc de dragul lui. Atunci când David fugea de 
faţa lui Saul cel înfuriat şi se ascundea în peştera Adulam, filis-
tinienii au pătruns în Israel şi au acaparat Betleemul. Când trei 
dintre căpeteniile sale de elită s-au prezentat în faţa sa, David, în 
auzul tuturor, şi-a exprimat dorinţa de a bea apă din fântâna  de 
la poarta Betleemului. Aşadar, aceşti ostaşi curajoşi au înfrun-
tat cu vitejie oastea duşmană, trecând prin rândurile ei, şi i-au 
adus lui David să bea apă din acea fântână! Însă David n-a băut 
această apă, ci a vărsat-o înaintea Domnului, spunând că el nu 
este vrednic să bea din apa pentru care vitejii lui şi-au riscat viaţa 
pentru a i-o aduce (2 Sam. 23:13-17). David a fost un adevărat 
lider al poporului.

David şi Ionatan

Prietenia dintre David şi fiul lui Saul, Ionatan, este unul dintre 
cele mai minunate exemple de prietenie despre care se poves-
teşte în Scriptură. Când lui David i-a fost adusă vestea că Iona-
tan a fost ucis, el a spus: „Mă doare după tine, frate Ionatane! Tu 
erai plăcerea mea; dragostea ta pentru mine era minunată: mai 
presus de dragostea femeiască” (2 Sam. 1:26).

Mulţi bărbaţi nu ar fi în stare să-i spună unui alt bărbat: „Te iu-
besc”, lucrul acesta ar suna suspect în contextul de astăzi, când 
au ajuns atât de răspândite practicile homosexuale. Însă prie-
tenia dintre doi bărbaţi sau dintre două femei este un lucru mi-
nunat. Atunci când Dumnezeu intenţionează să ne dăruie ceva 
minunat în viaţă, diavolul distorsionează în modul cel mai respin-
gător acea binecuvântare spirituală pe care Domnul doreşte să 
ne-o dea. Anume Dumnezeu a fost Acela care a unit inimile lui 
David şi a lui Ionatan.

Totuşi, care a fost secretul spiritual din viaţa lui David? El a 
fost omul care s-a supus întru totul lui Dumnezeu, dorind să îm-
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plinească toată voia lui Dumnezeu. Pe paginile Scripturii David 
ne este prezentat ca un exemplu extraordinar a ceea ce Dumne-
zeu este în stare să facă cu un om care s-a dedicat pe deplin în 
slujba Sa.

Întrebări pentru discuţie

1.  Care esre semnificaţia cuvintelor: „Domnul Şi-a ales un 
om după inima Lui (1 Sam. 13:14)? Ce aştepta Dumne-
zeu în primul rând de la David?

?		În primul rând, Dumnezeu a aşteptat să vadă la el ascultarea, lucru 
pe care nu l-a văzut la Saul. Anume din acest motiv David era pre-
ţios pentru Dumnezeu. Dumnezeu a făcut multe lucruri prin David, 
fiindcă el I s-a supus pe deplin.

2.  Care a fost cauza atitudinii negative a lui Saul faţă de 
David (1 Sam. 16:14; 1 Sam.18)?

?		Motivul principal al acestei atitudini ostile faţă de David este as-
cuns în relaţia lui Saul faţă de Dumnezeu. De asemenea, din cap. 
18 a Cărţii 1 Sam. este evident că Saul era condus de invidie şi de 
răutate. Ura lui Saul faţă de el creştea pe măsură ce David deve-
nea tot mai popular.

3.  Caracterizaţi-l pe David în baza capitolului 17 din Cartea 
1 Samuel. Care este atitudinea lui faţă de Dumnezeu şi 
faţă de poporul Israel?

?		Răspunsuri diferite.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.



67

LECŢIA 9

CĂRŢILE 1 ŞI 2 SAMUEL

CONSECINŢELE DEZASTRUOASE ALE PĂCATULUI

Ungerea cu Duhul Sfânt este condiţionată, în mod exclusiv, 
de ascultarea noastră. Isus a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mân-
gâietor (Duhul Sfânt)…” (Ioan 14:15-16). Cu alte cuvinte, ascul-
tarea constituie premisa pentru a experimenta puterea Duhului 
Sfânt (vezi Fapte 5:32). O bună parte din viaţa sa, David a fost 
un exemplu viu care a confirmat acest adevăr.

Culmea succesului

Exemplul ascultării lui David atinge punctul culminant în ca-
pitolul 7 al Cărţii 2 Samuel. El şi-a pus în gând să zidească o 
casă pentru Dumnezeu. David locuia într-o casă din cedru şi de 
aceea a dorit să-I zidească Domnului un templu, fiindcă locul 
care reprezenta locuinţa lui Dumnezeu în acea vreme era Cortul 
Întâlnirii. Însă profetul Natan i-a adus la cunoştinţă lui David că 
Dumnezeu nu dorea ca David să fie acela care să-I zidească o 
casă, fiindcă El Însuşi avea de gând să-i ridice lui David o dinas-
tie de fii, o împărăţie veşnică, care să domnească peste Israel. 
Mesia urma să vină prin genealogia lui David, iar Împărăţia Lui 
nu va avea sfârşit (Luca 1:33).
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Răspunsul lui David a fost exprimat printr-o minunată rugă-
ciune: „Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, şi ce este casa mea, 
de m-ai făcut să ajung unde sunt? Şi încă atât este puţin înaintea 
Ta, Doamne Dumnezeule! Tu vorbeşti despre casa robului Tău 
şi în viitor. Şi binevoieşti să înveţi pe un om cu privire la aceste 
lucruri, Doamne Dumnezeule! Ce Ţi-ar putea spune David mai 
mult? Tu cunoşti pe robul Tău, Doamne Dumnezeule! După cu-
vântul Tău şi după inima Ta, Tu ai făcut toate aceste lucruri mari, 
ca să le descoperi robului Tău!” (2 Sam. 7:18-21).

Dumnezeu ne binecuvântează nu pentru succesele sau per-
formanţele de care am dat dovadă. Esenţa a ceea ce a vrut să 
exprime David, în rugăciunea sa, este că Dumnezeu ne binecu-
vântează doar datorită harului Său.

Norii negri ai păcatului

Începând cu capitolul 11 din Cartea 2 Samuel, luăm 
cunoştinţă de o altă etapă din viaţa lui David, una dintre cele mai 
lungi şi mai întunecate perioade din viaţa sa. În acest context, 
David încetează să mai fie pentru noi un exemplu demn de urmat, 
iar viaţa lui devine una dintre cele mai mari avertizări din Biblie. 
David a comis două păcate îngrozitoare –adulterul şi uciderea, 
iar apoi, un an întreg a căutat să-şi acopere aceste păcate.

Oare cum a fost posibil ca un om după inima lui Dumnezeu, 
care împlinea în toate voia lui Dumnezeu, să alunece într-un mod 
atât de tragic? Eu văd câteva explicaţii pentru păcatele lui David. 
În primul rând, David a păcătuit fiindcă şi el era om: deşi era un 
om cu frică de Domnul, totuşi, nici el nu a fost scutit de păcat sau 
de cădere spirituală (vezi 1 Cor. 10:12-13).

Într-al doilea rând, cred că succesul lui David l-a făcut să fie 
vulnerabil. În 2 Sam. 11:1 citim: „În anul următor, pe vremea când 
porneau împăraţii la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui 
şi tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. 
Dar David a rămas la Ierusalim”.
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Atunci când el ar fi trebuit să-şi conducă armata în luptă, Da-
vid a rămas în Ierusalim şi l-a trimis în locul său pe Ioab. David 
a păcătuit fiindcă la acel moment el nu era în perimetrul voii lui 
Dumnezeu cu privire la viaţa sa. Eu consider că David a greşit 
şi din cauza faptului că el a ajuns la culmea succesului. Odată, 
apostolul Pavel a spus: „Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc 
în belşug…” (Filip. 4:12). Este necesar să dăm dovadă de sufi-
cientă maturitate spirituală atunci când ne confruntăm cu lipsuri 
şi nevoi. Însă este necesar să dăm dovadă de şi mai multă ma-
turitate spirituală atunci când avem de toate din belşug. În timp 
ce avem totul din belşug, există tendinţa să nu ne mai încredem 
în Domnul din toată inima, iar aceasta ne face să fim la fel de 
vulnerabili precum a fost şi David.

În timpul asediului cetăţii Raba, într-o după-amiază spre sea-
ră, David, plimbându-se pe acoperişul casei împărăteşti din Ie-
rusalim, a văzut o femeie frumoasă care se scălda şi el a poftit-o 
în inima lui. Întrucât David era împărat, el îşi putea permite să ia 
în posesia sa tot ce-şi dorea şi astfel David a luat-o la el. Relaţia 
amoroasă dintre David şi Bat-Şeba n-a fost reciprocă. Bat-Şeba 
nu şi-a dorit acest lucru. Soţul ei, Urie, era unul dintre vitejii luptă-
tori ai lui David, iar ea îşi iubea foarte mult soţul. Atunci însă soţul 
ei se afla departe, luptând în războaiele lui David.

Când David a aflat despre faptul că Bat-Şeba a rămas în-
sărcinată, el l-a chemat pe soţul acesteia de pe câmpul de luptă. 
David a căutat să-l determine pe Urie să meargă acasă şi să se 
culce cu nevastă-sa Bat-Şeba, însă Urie era un luptător într-atât 
de fidel încât nici n-a dorit să audă despre o asemenea propune-
re. David i-a dat atunci lui Urie să bea vin până când acesta s-a 
îmbătat, dar nici chiar atunci Urie n-a dorit să meargă acasă la 
nevastă-sa, în timp ce tovarăşii săi de luptă treceau prin lipsuri 
pe câmpul de bătălie. Pentru că nu şi-a putut aduce la îndeplinire 
planul său iniţial, David a trimes conducătorului său de oşti, lui 
Ioab, o scrisoare, tot prin Urie. Scrisoarea avea următorul con-
ţinut: „Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei şi trageţi-vă 
înapoi de la el, ca să fie lovit şi să moară” (2 Sam. 11:15).
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Ioab, conducătorul armatei, i-a expediat curând lui David 
un mesaj, prezentându-i un raport deplin despre mersul luptei, 
la care a adăugat: „…A murit şi robul tău Urie, Hetitul” (2 Sam. 
11:21). Urie a fost omorât pe câmpul de luptă, şi din acest motiv 
David s-a făcut vinovat nu numai de păcatul preacurviei, ci şi de 
omor premeditat. Acest păcat, uciderea lui Urie, este examinat 
mai târziu, în cărţile Cronici, ca fiind esenţa păcatului lui David. 
El a căutat să-şi ascundă păcatul timp de un an de zile, gândind 
că nimeni nu va afla, ci numai el şi, probabil, conducătorul său de 
oşti, Ioab, în care David avea toată încrederea. (Citiţi psalmii 32 
şi 51 –- psalmi de mărturisire sinceră a păcatului).

David simţea adânci remuşcări de conştiinţă şi din această 
cauză el literalmente s-a îmbolnăvit fizic. În cele din urmă, David 
s-a adresat Domnului: „Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu 
mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului 
fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu” (Ps. 32:5). Da-
vid afirmă că oamenii evlavioşi trebuie să se roage la vremea 
potrivită pentru a primi iertarea de păcate, care aduce cu sine 
starea de fericire. Oare prin aceasta se subînţelege faptul că oa-
menii evlavioşi pot greşi şi ei? Da, bineînţeles, anume aceasta 
se are în vedere aici. În cazul acesta, exemplul lui David constă 
în modul în care el a reacţionat la păcatul său şi la consecinţele 
acestui păcat.

Raze de lumină pe cerul întunecos

Atunci când suferim un eşec, este foarte important ceea ce 
decidem să facem şi cum alegem să reacţionăm. Deşi David a 
păcătuit, el totuşi rămâne a fi un mare exemplu biblic pentru noi, 
întrucât el a reacționat în mod adecvat vizavi de păcatul comis.
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Mustrarea

În capitolul 12 din Cartea 2 Samuel vedem cum Natan, pro-
fetul curajos, vine la David. El îi povesteşte lui David despre un 
bogat, care avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi, şi despre un 
sărac, care locuia în aceeaşi cetate şi care avea doar o singură 
mieluşă. Săracul îşi iubea mult de tot mieluşica, aceasta fiind 
iubită şi de copiii lui. Ea mânca din aceeaşi bucată de pâine şi 
bea din acelaşi vas cu săracul. Atunci când bogatul a avut de 
primit oaspeţi, acesta nu s-a încumetat să taie, pentru prânz, din 
oile sau din boii lui, ci a luat mieluşica săracului – tot ce avea mai 
scump acel om.

Auzind această întâmplare, David a exclamat: „…Viu este 
Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moar-
te” (2 Sam. 12:5). Atunci Natan a arătat spre David spunând:        
„…Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui 
Israel: „Eu te-am uns împărat peste Israel şi te-am scăpat din 
mâna lui Saul; te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am 
pus la sânul tău nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui 
Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat. 
Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este 
rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul; ai luat de ne-
vastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon” (2 
Sam. 12:7-9).

Natan l-a mustrat pe David de păcatul său faţă de toată casa 
împărătească. Aveţi în vedere faptul că David era împărat şi 
avea toată autoritatea de a spune: „Luaţi-l şi tăiaţi-i capul!” Însă 
David n-a procedat aşa. În loc de aceasta, el şi-a mărturisit su-
pus păcatul său, şi Dumnezeu l-a iertat (2 Sam. 12:13), însă cu 
toate acestea David a trebuit să culeagă consecinţele groaznice 
ale păcatului său.
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Consecinţele

Natan i-a trimis lui David cuvântul din partea lui Dumnezeu. 
„Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta….Iată, din 
casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta…” (2 Sam. 12:10-11). 
Întrucât David a păcătuit în cadrul relaţiilor conjugale, anume în 
acest domeniu Dumnezeu îi şi aplică pedeapsa. Capitol după 
capitol, până la încheierea Cărţii 2 Samuel, suntem martori ai 
împlinirii profeţiei lui Natan. 

În primul rând, profetul i-a spus lui David că acel copil, pe 
care i l-a născut Bat-Şeba, va muri. David a postit şi s-a rugat 
şase zile şi şase nopţi, stând culcat la pământ în faţa Domnului, 
iar în cea de-a şaptea zi, copilul a murit. Atunci când David a 
aflat despre lucrul acesta, s-a sculat, s-a spălat, s-a uns, şi-a 
schimbat hainele, s-a închinat în Casa Domnului şi apoi a mân-
cat. Comportamentul său neobişnuit i-a pus în încurcătură pe 
slujitorii săi, însă David le-a explicat că atâta timp cât copilul mai 
era în viaţă, exista o speranţă că, poate, Dumnezeu se va îndura 
de el şi-l va cruţa. Însă, de vreme ce copilul deja a murit, David a 
spus că el nu mai este în stare să facă nimic pentru a-l întoarce, 
adăugând următoarele: „…Eu mă voi duce la el, dar el nu se va 
întoarce la mine” (2 Sam. 12:23).

Eu cred că atunci când Dumnezeu ia viaţa unui copil, n-ar 
trebui să avem nici un fel de dubii referitor la locul unde acesta îşi 
va petrece veşnicia. David şi-a exprimat această speranţă atunci 
când a spus: „Eu mă voi duce la el”. Comparaţi acest compor-
tament neobişnuit al lui David cu vestea nespus de dureroasă a 
morţii fiului său Absalom.

Citind capitolul 13 şi în continuare, vedem cum continuă 
consecinţele păcatului lui David. Amon, fiul lui David, o violează 
pe soră-sa, Tamar. Atunci Absalom, fratele drept al lui Tamar, pe 
care David îl iubea ca pe lumina ochiului, se răzbună pe Amon 
ucigându-l, iar apoi scapă cu fuga. Absalom reuşeşte să se în-
toarcă cu greu la Ierusalim, prin mijlocirea şi totodată prin intrigile 
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din partea lui Ioab. Dar cu toate că David i-a permis lui Absalom 
să revină în Ierusalim, el totuşi a refuzat să-l vadă.

David îl iubea pe Absalom şi-ar fi dorit să se împace cu el, 
însă împăratul n-a fost în stare să-l ierte pe fiul său şi să resta-
bilească relaţia cu el (2 Sam. 14:24). Înstrăinat şi plin de mânie, 
Absalom pune la cale o răscoală împotriva tatălui său, treptat 
izgonindu-l pe David din Ierusalim. Mai mult ca atât, Absalom era 
ajutat de consilierul personal al lui David, Ahitofel, în care tânărul 
Absalom avea toată încrederea. Acesta l-a îndemnat pe Absalom 
să-l provoace pe David la luptă, înainte ca acesta să fie pregătit 
de luptă. Sfatul lui Ahitofel a constat în aceea că Absalom trebuia 
să ia zece dintre ţiitoarele tatălui său, care au rămas la Ierusalim 
şi să intre la ele pe acoperişul casei împărăteşti, în văzul între-
gului popor, şi să se culce cu ele. Absalom a urmat acest sfat al 
trădătorului, lucru care a atras după sine urmări tragice.

Atunci când David a primit vestea despre această bestiali-
tate şi a aflat că tocmai prietenul său cel mai apropiat, care i-a 
fost ca un părinte, anume el l-a îndemnat pe fiul său să le atace 
pe aceste femei neajutorate de nimeni – David a scris atunci 
Psalmul 55. Citiţi acest psalm şi veţi vedea că inima lui David a 
fost plină de groază. Toate detaliile tragice din această perioadă 
groaznică din viaţa lui David le puteţi citi în capitolele 11-18 din 
Cartea 2 Samuel.

În pofida tuturor relelor săvârşite de către Absalom, înainte 
de marea confruntare armată care urma să aibă loc între oamenii 
lui David şi între armata lui Israel, condusă de către Absalom, 
David i-a prevenit pe toţi oamenii săi ca aceştia să nu-i producă 
nici un rău fiului său Absalom. Ultima lovitură pe care Dumnezeu 
a îngăduit s-o primească David, a fost vestea despre moartea 
lui Absalom. Observaţi ce mare diferenţă a fost între reacţia lui 
David la vestea morţii pruncului său şi reacţia lui la moartea lui 
Absalom. El continua să repete disperat iar şi iar: „Fiul meu Ab-
salom! Fiul meu, fiul meu Absalom! Cum n-am murit eu în locul 
tău! Absalom, fiul meu, fiul meu!” (2 Sam. 18:33).
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Absalom a ridicat o răscoală împotriva propriului său tată 
care i-a dat viaţă, de ce dar atunci David reacţionează astfel? 
David n-a putut spune despre Absalom aceleaşi cuvinte pe  care 
le-a spus la moartea copilului său: „…Eu mă voi duce la el”. Con-
sider că anume din acest motiv durerea lui David pentru pierde-
rea lui Absalom a fost atât de profundă.

Probabil că împăratul, de asemenea, se gândea că Absalom 
a murit din cauza păcatelor pe care el, David, le-a comis, de ace-
ea şi-ar fi dorit să fi murit el în locul lui Absalom.

În timp ce citim istoria păcatului lui David, dar mai ales is-
toria consecinţelor acestui păcat, ajungem să conştientizăm mai 
profund faptul că nici unul dintre noi nu este scutit de asemenea 
căderi (1 Cor. 10:12-13). De asemenea, trebuie să recunoaştem 
şi faptul că David ne-a arătat, prin exemplul său personal, cum să 
facem faţă căderilor de ordin spiritual şi moral. În cele din urmă, 
să luăm aminte la cuvintele Domnului Isus, când a spus: „…Du-te 
şi să nu mai păcătuieşti” (Ioan 8:11).

Întrebări pentru discuţie

1.  Care a fost cauza căderii lui David? Ce relaţie putem 
găsi între istoria căderii lui David şi adevărul din 1 Ioan 
2:16-17?

?		David s-a lăsat călăuzit anume de aceste valori ale lumii. El a pus 
pe primul loc în viaţă poftele sale fireşti şi mândria sa.

2.  Indicaţi etapele principale care l-au adus pe David la 
cădere (2 Sam. 11). La care dintre aceste etape el ar fi 
trebuit să se oprească şi să realizeze tot ce se întâmplă?

?		A rămas la Ierusalim; ducând un mod de viaţă trândav, vede o 
femeie; o cheamă; se culcă cu ea; decide să-şi ascundă păcatul 
ş.a.m.d. David trebuia să-şi dea seama de la bun început şi să se 
oprească. Cu cât David înainta mai mult înspre păcat, cu atât mai 
dificil era să renunţe la el (Evr. 12:15).
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3.  Cum apreciaţi comportamentul lui Urie, Hetitul? Ce lec-
ţie importantă pentru viaţa noastră spirituală putem ex-
trage de aici?

?		În primul rând, fermitatea şi principialitatea. El nu a recurs la com-
promis în raport cu firea sa. Urie a ştiut să ţină situaţia sub control 
şi nu s-a grăbit să-şi satisfacă poftele carnale. Suntem încântaţi de  
virtutea şi nobleţea caracterului său. 

4.  Cum a reacţionat David la mustrarea profetului Natan? 
Ce ar trebui să facă un creştin atunci când în viaţa lui are 
loc o cădere spirituală?

?		Atunci când Natan în mod direct l-a mustrat pe David, acesta s-a 
smerit şi s-a pocăit. Este foarte important să ne cerem iertare de la 
Domnul la timp, fără să căutăm ca să ascundem ceva de El (1 Ioan 
1:9).
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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CĂRŢILE 1 ŞI 2 SAMUEL

BUCURIA IERTĂRII

Scopul meu principal în cercetarea Bibliei este să demon-
strez strânsa legătură dintre toate cărţile Scripturii sau, mai bi-
ne-zis, să demonstrez unitatea Bibliei. Studiind deja cărţile istori-
ce şi apropiindu-ne de studierea cărţilor profetice, înţelegem mai 
bine contextul istoric în care au trăit, au predicat, au suferit şi au 
murit aceşti mari profeţi. Studierea literaturii istorice contribuie de 
asemenea la înţelegerea profundă a uneia dintre cele mai extra-
ordinare cărţi din Biblie – Cartea Psalmilor, dar mai cu seamă, a 
psalmilor lui David.

Inima lui David reflectată în psalmi

Psalmii lui David şi capitolele 11-18 din Cartea 2 Samuel se 
aseamănă foarte mult. Când citim psalmii scrişi de David în de-
cursul acestei perioade dificile din viaţa sa, noi înţelegem măre-
ţia lui, deşi el a avut de suferit enorm, pe plan moral şi spiritual, 
în această perioadă dificilă din viaţa sa.

Psalmul 3
Atunci când David fugea în pustiu pentru a scăpa de Absa-

lom, un om pe nume Şimei s-a încumetat să-l blesteme (2 Sam. 
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16:5-8). Atunci Abişai, căpetenia lui David, a spus: „Pentru ce 
blestemă acest câine mort pe domnul meu, împăratul? Lasă-mă, 
te rog, să mă duc să-i tai capul” (2 Sam. 16:9). Însă David i-a răs-
puns: „…Lăsaţi-l să blesteme, căci Domnul i-a zis (să mă bleste-
me)” (2 Sam. 16:11).

Părăsind Ierusalimul, David scrie Psalmul 3, care se înce-
pe astfel: „Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se 
scoală împotriva mea! Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este 
scăpare pentru el la Dumnezeu!” (vers. 1-2). Acestea sunt cuvin-
tele pe care i le spunea Şimei, în timp ce-l blestema pe David, 
aruncând în el cu pietre. Însă David scrie următoarele (arătând, 
anume în acest context, că era un om evlavios): „Dar, Tu, Doam-
ne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul! Eu 
strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele 
Lui cel sfânt” (vers. 3-4).

Privind în urmă la trecutul său, David vede culmile minunilor 
dumnezeieşti – răspunsurile la rugăciunile sale. Şi acest fapt i-a 
inspirat credinţa de a se încrede şi mai mult în Dumnezeu atât 
pentru prezent, cât şi pentru viitor.

Psalmul 4

Psalmul 4 ne spune că dacă ne aflăm în suferinţă, suntem 
frământaţi din cauza stresului şi nu putem adormi, este necesar 
să luăm importanta decizie de a proceda într-un mod corect. În 
toiul nopţii, atunci când David nu putea adormi, el a luat în inima 
sa decizia „să aducă jertfe neprihănite şi să se încreadă în Dom-
nul” (vers. 5). Motivele de a lua decizii corecte erau determinate 
de faptul că David era înconjurat de oameni care se întrebau: 
„Cine ne va arăta fericirea?…” (vers. 6). Noi cu toţii suntem în-
conjuraţi de oameni care doresc să-i vadă pe cei care procedea-
ză într-un mod evlavios. Atunci când oamenii văd un exemplu 
pozitiv, demn de urmat, ei primesc o mare binecuvântare şi se 
întorc la Dumnezeu.
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Psalmul 23

În versetul 3 David afirmă: „…îmi înviorează sufletul”. Când 
Domnul ne determină să ne aplecăm cu faţa la pământ şi să 
recunoaştem faptul că noi nu suntem altceva decât oile Sale, iar 
El este Păstorul nostru, abia atunci putem din nou să ne ridicăm. 
Însă atunci când noi căutăm să luăm controlul asupra situaţiei în 
mâinile noastre, încercând să ne asumăm rolul de păstor, atunci 
păşunile verzi devin uscate, apele de odihnă se transformă în 
ape tulburi, iar paharul care altădată era plin se goleşte. În mo-
mentul în care avem tendinţa să uităm cine este Păstorul şi cine 
sunt oile, atunci este nevoie să fim întăriţi.

Dar în ce mod Dumnezeu ne înviorează, sau ne întăreşte? 
David a spus despre aceasta astfel: „…mă povăţuieşte pe cărări 
drepte, din pricina Numelui Său” (vers. 3). Trezirea implică ceva 
mai mult decât doar simplul fapt de a ieşi în faţa bisericii după ce 
a fost lansată chemarea de a te împăca cu Dumnezeu. Aceasta 
înseamnă mult mai mult decât o rugăciune săvârşită în faţa alta-
rului. Dumnezeu ne spune: „Iată cum aş dori să te susţin şi să te 
înviorez. Vino şi urmează calea neprihănirii în decurs de câţiva 
ani. Iar în timp ce tu vei umbla pe căile neprihănirii, aceste căi îţi 
vor înviora sufletul”.

Citind capitolele 11-18 din Cartea 2 Samuel, ne dăm seama 
de faptul cum acest lucru s-a produs şi în viaţa lui David. David 
s-a încrezut pe deplin în mâna Domnului şi a spus: „Eu voi umbla 
pe cărarea neprihănirii; din pricina numelui Tău”. Atunci când Da-
vid a răspuns adecvat la pedeapsa Domnului şi la toate celelalte 
consecinţe ale păcatului său, umblând pe cărări drepte, atunci 
Dumnezeu i-a înviorat sufletul.

David a fost împărat peste Israel timp de patruzeci de ani. 
Dintre aceştia, şaisprezece ani a domnit până la căderea sa în 
păcat, iar douăzeci şi patru de ani a stăpânit pe tron după ce 
Dumnezeu i-a restabilit sufletul şi împărăţia. Însă această resta-
bilire a urmat numai după ce David a început să umble pe cărări 
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drepte, mărturisindu-şi păcatul, pocăindu-se de el şi urmându-L 
pe Domnul pe calea Sa.

Dar dvs. personal, simţiţi oare necesitatea de a vă mărturisi 
păcatul şi de a veni într-o pocăinţă sinceră şi adevărată înaintea 
lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, cunoaşteţi cum să depăşiţi cu 
succes un eşec? Vă spun cu toată dragostea şi cu toată since-
ritatea că nu veţi avea ocazia să cunoaşteţi niciodată bucuria 
iertării, dacă nu veţi urma exemplul lui David, mărturisindu-vă 
păcatul în faţa lui Dumnezeu. Reţineţi că mărturisirea presupune 
să spui despre păcatul tău acelaşi lucru pe care-l spune şi Dum-
nezeu. Recitiţi psalmii 32, 51, 55, 23, şi fie ca cuvintele lui David 
să vă direcţioneze mărturisirea dvs. personală. Abia atunci, la 
fel ca şi David, veţi cunoaşte din experienţa personală fericirea 
iertării pline de îndurare a lui Dumnezeu.

Cântând o cântare a iertării

V-aţi întrebat oare vreodată: de unde pot şti că păcatele îmi 
sunt iertate? Unii susţin că noi cunoaştem acest lucru fiindcă aşa 
ne vorbeşte Biblia. Însă mai există şi un alt mijloc de a cunoaşte 
că păcatele vă sunt iertate: atunci când Dumnezeu vă îndepăr-
tează sentimentul de vinovăţie.

Psihoterapeuţii din ziua de astăzi abordează într-un mod total 
diferit problema vinovăţiei. Aceştia spun: „Noţiunea de vinovăţie 
nu există, pentru că nu există noţiunile de bine şi rău. Nu există 
nimic din ce n-ar trebui să faceţi. Nu există nici un fel de absolu-
turi morale. Vinovăţia este doar pentru copii, fiindcă numai ei îşi 
permit să spună ce este bine şi ce este rău. Nu permiteţi nimănui 
să vă spună că ceea ce faceţi dvs. este un lucru rău”. Sunt de-a 
dreptul uluit de numărul mare de oameni care încearcă disperat 
să-şi rezolve problema vinovăţiei lor într-un asemenea mod.

În pofida acestor afirmaţii pseudoştiinţifice, David, în fond, 
a spus: „Mă frământă sentimentul de vinovăţie, fiindcă sunt cu 
adevărat vinovat. Am acest sentiment de vinovăţie, pentru că 
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am păcătuit”. Soluţia lui Dumnezeu în rezolvarea problemei vi-
novăţiei noastre o constituie recunoaşterea faptului că suntem 
vinovaţi şi că am păcătuit. Atunci când aducem jertfe neprihăni-
te, care exprimă pocăinţa şi mărturisirea noastră sinceră în faţa 
Domnului, şi când ne punem toată încrederea noastră doar în El, 
demonstrăm prin aceasta că am ajuns să înţelegem care este 
soluţia lui Dumnezeu pentru vinovăţia noastră şi am ajuns cu 
adevărat să credem în El. Atunci şi numai atunci vom simţi ferici-
rea iertării, fiindcă doar atunci vinovăţia noastră va fi îndepărtată.

Psalmul 51 nu exprimă doar mărturisirea păcatului lui David. 
Acest psalm ne arată de asemenea măreţia şi nobleţea caracte-
rului lui David. Remarcaţi lucrul cel mai important din Psalmul 51. 
În primul rând, David se roagă Domnului să-i descopere sursa 
păcatului său: „Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă, dar, 
să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!” (vers. 6). Ca şi răs-
puns la această rugăciune, Dumnezeu îi oferă lui David o nouă 
revelaţie şi el scrie: „…păcatul meu stă necurmat înaintea mea. 
Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama 
mea” (vers. 3, 5).

Remarcaţi, în cele ce urmează, marea rugăminte a lui Da-
vid: „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine 
un duh nou şi statornic!” (vers. 10). Cuvântul „zideşte” din acest 
verset corespunde cuvântului ebraic „bara”, ceea ce înseamnă 
„a face ceva din nimic”. Acest cuvânt este folosit doar de trei ori 
în capitolul 1 din Cartea Genesa şi încă o dată în Psalmul 51:10, 
unde David, în esenţă, vrea să spună: „Tu nu ai cu ce lucra. Te 
rog să faci ceva din nimic. Pune ceva în interiorul fiinţei mele, 
ceva din ce n-a fost acolo atunci când m-am născut. Tu trebuie 
să săvârşeşti minunea creaţiei în omul meu lăuntric. Numai aşa 
voi putea avea măcar o oarecare speranţă să trăiesc o viaţă care 
să Te proslăvească pe Tine”.

Răspunsul la această rugăciune a lui David îl găsim în Noul 
Testament prin ceea ce numim „naştere din nou”. Isus spune: „Ce 
este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este 
duh. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou”, – sau, 
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mai exact, în inima voastră trebuie să se mai producă încă o acţi-
une a credinţei (vezi Ioan 3:6, 7).

Apostolii numesc naşterea din nou şi „făptură nouă”:                 
„…dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă…” (2 Cor. 
5:17). Dumnezeu a zidit ceva în lăuntrul bărbaţilor şi a femeilor 
care au experimentat naşterea din nou. David a primit această 
revelaţie profetică atunci când s-a rugat cu această rugăciune 
cu o mie de ani înainte ca Domnul Isus să spună: „Trebuie să vă 
naşteţi din nou”.

Observaţi, de asemenea, şi motivele lui David atunci când 
şi-a dorit această restaurare: „Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale 
şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă! Atunci voi învăţa că-
ile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine” 
(Ps. 51:12-13). David iubea Cuvântul lui Dumnezeu, îi plăcea 
să-l predice, să-i înveţe pe alţii din Cuvânt, şi să-l cânte. Şi bine-
înţeles că David a dorit să-i conducă şi pe alţi păcătoşi la Autorul 
acestui Cuvânt, după cum făcuse lucrul acesta de mai multe ori 
în trecut.

Observaţi, în concluzie, ideea neobişnuită pe care David 
ne-o dezvăluie la sfârşitul Psalmului 51: „Dacă ai fi voit jertfe, 
Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot” (vers. 16). Vă 
mai amintiţi cum poporul aducea, în pustie, un animal la Cortul 
Întâlnirii şi-l oferea în schimbul păcatelor sale? Felul animalului 
sau numărul acestor animale depindea de mulţimea sau de gra-
vitatea păcatelor şi de starea materială a persoanei care aducea 
jertfa.

David şi-ar fi putut permite să aducă la Cortul Întâlnirii o turmă 
întreagă de animale, însă el era conştient de faptul că Dumnezeu 
nu-Şi dorea aceasta. David a spus: „Doamne, Tu nu doreşti jertfe. 
Tu doreşti să vezi o schimbare în omul meu dinlăuntru. Tu doreşti 
să vezi o inimă zdrobită şi un duh care îşi recunoaşte păcatul şi se 
pocăieşte”. Cuvântul „zdrobit” presupune „un regret profund pen-
tru păcatul săvârşit”. David a afirmat: „Anume aceasta Îţi doreşti 
Tu, Doamne”. Aşadar, el se ruga: „Zdrobeşte-mă înlăuntrul fiinţei 
mele, vindecă-mi interiorul fiinţei mele. Zideşte ceva nou în interio-
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rul meu, ceva ce n-a fost în mine atunci când am apărut pe lume, şi 
atunci eu voi fi în stare să am o viaţă care să te onoreze pe Tine”.

Permiteţi-mi să mai menţionez o dată: dacă ştiţi că aţi gre-
şit şi nu ştiţi cum să vă mărturisiţi păcatul, dacă aveţi nevoie să 
vă restauraţi sufletul, iar dvs. nu ştiţi cum să aduceţi la împlinire 
această restaurare, apelaţi la Psalmul 51. Fie ca acest psalm să 
constituie rugăciunea dvs. de mărturisire şi de pocăinţă.

Întrebări pentru discuţie

1.  Citiţi Psalmul 32. În ce constă secretul adevăratei feri-
ciri? În ce mod, în acest psalm, este descrisă starea pă-
cătosului şi a celui neprihănit?

?		Numai acel om care este cu adevărat liber, care este eliberat de 
povara vinovăţiei de păcat. Eliberarea de povara vinei aduce cu 
sine adevărata fericire.

2.  De ce unii oameni credincioşi nu au pace în suflet şi nu 
simt că păcatele le sunt iertate? Ce i-aţi sfătui pe astfel 
de oameni?

?		Poate că cineva s-a pocăit de păcatele sale în mod formal. De 
asemenea, adesea oamenii nu-L cred pe Dumnezeu până la urmă. 
Foarte mulţi oameni se bazează pe propriile puteri şi caută prin 
diferite moduri să câştige mântuirea. Însă iertarea de păcate se 
oferă numai în dar şi numai prin credinţă. Credinţa are putere în noi 
atunci când noi pătrundem în Cuvântul Domnului şi Duhul Sfânt Îşi 
face lucrarea în noi.

3.  Ce relaţie există între Ps. 51:10 şi Gen. 1:1, 21, 27? Ce 
legătură au aceste referinţe cu tema naşterii din nou?

?		În Biblie (anume în aceste texte) este folosit de câteva ori cuvântul 
ebraic „bara”, care semnifică a crea ceva „din nimic”. Inima noastră 
este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Dumnezeu, 
venind să locuiască în inima noastră prin Duhul Sfânt, zideşte în 
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noi o viaţă nouă. Dumnezeu nu corectează ceea ce este stricat şi 
păcătos în noi. El zideşte ceva nou, pentru Slava Sa (Apoc. 21:5, 
2 Cor. 5:17, Gal. 6:15).

4.  Care dintre psalmi vă este mai aproape de suflet şi mai 
pe înţeles? De care psalm vă amintiţi cel mai des? De 
ce?

?		Răspunsuri diferite.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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LA PĂCAT ŞI LA MÂNTUIRE

Doresc să dedic şi această lecţie temei păcatului lui David. 
S-ar putea să vă întrebaţi de ce acord atât de multă atenţie aces-
tui fapt – şi motivul este că Scriptura însăşi acordă o atenţie de-
osebită păcatului lui David. Este necesar să înţelegem de ce în 
Cartea 2 Samuel Dumnezeu vorbeşte atât de mult despre păca-
tul lui David. Dumnezeu doreşte ca noi să preluăm de aici câteva 
lecţii spirituale cu privire la păcat, lecţii pe care să fim în stare să 
le aplicăm şi în viaţa noastră, atunci când se întâmplă să greşim.

Lecţii suplimentare cu privire la păcat

Una dintre cele mai importante lecţii care pot fi preluate din 
relatarea despre păcatul lui David, este faptul cum el a precedat 
cu problema vinovăţiei. Să încercăm să ilustrăm această situaţie.

Raţiunea omenească are două dimensiuni: conştientul şi 
subconştientul. Cu toţii ne luptăm mereu cu gândurile noastre 
conflictuale. În conştiinţa noastră există gânduri bune, pozitive, 
precum ar fi: „Domnul este Păstorul meu, nu mă voi îngrijora 
cu privire la nimic; am toată încrederea în Păstorul meu”. Însă, 
adesea noi imediat începem să ne facem griji. Şi drept urmare, 
ne alegem cu diferite boli. N-ar trebui să ne îngrijorăm şi să ne 
neliniştim, fiindcă Domnul cu adevărat este Păstorul nostru. Dar 

LECŢIA 11 
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noi, totuşi, ne îngrijorăm. Cum ar trebui să procedăm în cazul 
unor asemenea gânduri conflictuale?

În mintea noastră zidim un perete care să separe aceste 
gânduri conflictuale în două „secţii” diferite. Într-una din aceste 
„secţii” avem credinţa şi putem afirma: „Domnul este Păstorul 
meu”. Spunând aceasta, noi nu ne permitem să ne amintim de 
faptul că avem ulcer, din cauza îngrijorărilor. În altă „secţie” a 
raţiunii noastre noi ne îngrijorăm şi nu ne permitem să ne amintim 
de faptul că mai avem şi credinţă! Această situaţie conduce la 
apariţia aşa-numitei „schizofrenii spirituale”- pentru că aceasta 
este singura legătură care ar putea exista între cele două „secţii”.

La nivelul conştiinţei, „schizofrenia spirituală” nu constituie 
o problemă serioasă. Însă ea devine destul de serioasă la ni-
vel de subconştient, fiindcă fiecare gând conştient este depozi-
tat în subconştientul nostru, rămânând acolo pentru totdeauna. 
Aşadar, conflictele noastre sunt transferate în subconştient, de 
unde se clădeşte un rezervor ce se află sub conflictul superficial. 
Lucrul acesta poate constitui o problemă foarte serioasă, fiind-
că subconştientul nostru se aseamănă cu o cupă. Atunci când 
această cupă se umple cu stări conflictuale, ea transmite corpu-
lui nostru anumite semnale, iar noi începem să suferim de diferi-
te simptome la nivel fizic. 

Scriptura ne îndeamnă să nu păstrăm conflictele, ci să le 
soluţionăm. Şi psihiatrii sunt de acord cu acest îndemn, însă 
adesea ei recurg la alte metode de soluţionare a conflictului. Ei 
doresc să-i ducă pe oameni departe de valorile absolute şi de 
moralitate, care se află în conflict cu modul lor de comportament. 
Însă Scriptura ne învaţă clar că există asemenea noţiuni precum 
„binele” şi „răul”. Dacă noi avem un standard absolut al since-
rităţii şi al fidelităţii, fiindcă credem cu adevărat în absoluturile 
morale, iar stilul nostru de viaţă contravine acestor absoluturi, 
fiind în conflict cu ele, atunci noi singuri ne transformăm pe noi 
înşine în oameni bolnavi. 

Scriptura ne îndeamnă să ne rezolvăm conflictele în urmă-
torul mod: întrucât ochiul este lumina trupului şi dacă percepţiile 
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şi faptele noastre îi sunt plăcute lui Dumnezeu, iar noi trăim în 
conformitate cu această lumină, atunci tot trupul nostru va fi plin 
de lumină (vezi Mat. 6:22). Cu alte cuvinte, atunci când proce-
dăm aşa după cum şi credem, ne soluţionăm singuri conflictele.

David ne spune că noi ne soluţionăm problema vinovăţiei 
noastre atunci când recunoaştem standardele lui Dumnezeu cu 
referinţă la bine şi la rău, chiar dacă aceste standarde ne conving 
de faptul că am păcătuit. Atunci când noi ne mărturisim păcatul, 
Dumnezeu ne restaurează sufletul. Aceasta constituie una dintre 
cele mai importante lecţii pe care o putem prelua din relatarea 
despre păcatul lui David.

Trei realităţi cu referinţă la păcat
O altă lecţie pe care ne-o putem însuşi din această perioadă 

dificilă a vieţii lui David este că păcatul întotdeauna are conse-
cinţe groaznice. David a trebuit să suporte nişte urmări foarte 
dureroase (vezi 2 Sam. 11-18). Istoria lui David ne ilustrează trei 
realităţi cu privire la păcat şi alte trei realităţi cu privire la mântu-
ire. Să analizăm, mai întâi, latura ce ţine de problema păcatului.

Păcatul se pedepseşte

În primul rând, păcatul întotdeauna conduce la o pedeapsă 
prezentă şi una viitoare. Anume din acest motiv Dumnezeu a 
trebuit să-L trimită pe Isus Hristos în această lume. Unicul mijloc 
prin care putem evita eminenta pedeapsă viitoare pentru păcatul 
nostru (iadul) este credinţa în moartea lui Isus Hristos pe cruce 
(vezi Ioan 3:16).

Cu toate acestea, atunci când Scriptura foloseşte cuvântul 
„mântuire”, în trei situaţii din cele cinci, cuvântul se referă nu la 
pedeapsa viitoare pentru păcat, ci la îndepărtarea pedepsei în 
prezent. De exemplu, noi suntem salvaţi de pedeapsa unei vieţi 
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ratate. Atunci când Isus S-a referit la iad, El a folosit cuvântul 
grecesc „gheenă”. Gheena reprezintă o gunoişte enormă în afa-
ra Ierusalimului, unde „…viermele (lor) nu moare şi focul nu se 
stinge” (Marcu 9:44). Atunci când oamenii se gândeau la o pier-
dere, Isus îi învăţa despre faptul că pierderea (sufletului) este 
una dintre cele mai îngrozitoare realităţi ale iadului.

O altă pedeapsă pentru păcat este dependenţa. Oamenii nu 
fac ceea ce-şi doresc să facă; ei fac ceea ce trebuie să facă, ceea 
ce sunt impuşi să facă. Păcatul îi face pe oameni dependenţi. 
Mântuirea îi eliberează pe oameni de această dependenţă (vezi 
Ioan 8:30-35; Mat. 1:21).

Puterea păcatului

Într-al doilea rând, păcatul are o mare putere. Întreaga 
istorie a lui David ne demonstrează aceea ce Pavel a scris în 1 
Corinteni: „Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama 
să nu cadă” (10:12). În versetul următor Pavel scrie că ispita este 
potrivită cu puterea omenească. Dacă un astfel de om, precum a 
fost David, a fost afectat de puterea păcatului, cine suntem noi, 
ca să credem că am putea să rezistăm acestei ispite? Niciodată 
să nu subapreciaţi puterea păcatului.

Preţul păcatului

În al treilea rând, preţul afişat pe eticheta păcatului este foarte 
înalt. Pavel ne spune că „…plata păcatului este moartea…” (Rom. 
6:23). Pavel avea în vedere nu numai moartea propriu-zisă, ci şi 
acele consecinţe pe care le are de suportat păcătosul odată cu 
trecerea anilor. Păcatul îşi are petele şi cicatricile sale, iar unele 
dintre aceste pete şi cicatrice sunt ireparabile şi irecuperabile.
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Trei realităţi cu referinţă la mântuire

Asemenea unui fundal negru din pluş, pe care giuvaierul îşi 
expune mărgăritarele, la fel şi pedeapsa pentru păcat, puterea 
păcatului şi preţul lui pun în evidenţă cele trei realităţi cu privire 
la mântuire, făcându-le să strălucească şi mai puternic.

Isus a îndepărtat pedeapsa pentru păcat

În primul rând, Isus a îndepărtat pedeapsa pentru păcat. În 
Scriptură aceasta se numeşte Evanghelie sau Vestea Bună. Isus 
i-a spus lui Nicodim: „Eu sunt unicul Fiu al lui Dumnezeu, Eu sunt 
unica soluţie din partea lui Dumnezeu, Eu sunt unicul Mântuitor, 
trimis de Dumnezeu. Tatăl nu are altă soluţie pentru păcat, şi 
nici un alt mântuitor în afară de Mine” (vezi Ioan 3:14-18). Atunci 
când veţi auzi cu adevărat ceea ce a vrut să spună Domnul Isus, 
veţi înţelege că El arată clar nonsensul tuturor celorlalte religii. 
Dvs. fie credeţi în Isus, fie nu credeţi. Aceasta constituie una din-
tre cele mai dogmatice afirmaţii pe care le-a făcut vreodată Isus.

Duhul Sfânt poate învinge puterea păcatului

În al doilea rând, Duhul Sfânt este în stare să ţină sub control 
puterea păcatului din viaţa mea şi din vieţile dvs. Apostolul Ioan 
spune: „…Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este 
în lume” (1 Ioan 4:4). În lume nu există o putere mai mare de-
cât puterea păcatului, a răului, a lui satan, în afară de puterea 
lui Dumnezeu. Însă Vestea Bună constă în faptul că puterea lui 
Dumnezeu este mai mare decât puterea lui satan, decât puterea 
păcatului şi a răului! Apostolul Pavel ne spune că atunci când noi 
ne facem părtaşi harului lui Dumnezeu, devenim biruitori asupra 
puterii păcatului din viaţa noastră (compară Rom. 8:37-39).
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Îndreptăţirea sau Justificarea îndepărtează pă-
catul nostru dinaintea Lui

Cea de-a treia realitate cu privire la salvarea noastră este 
puţin mai complicată, fiindcă ea se referă la petele, cicatricile şi 
la preţul păcatului. În faţa lui Dumnezeu, prin iertare, pot fi spă-
late chiar şi petele păcatului, după cum a scris şi David într-unul 
din psalmi: „cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult 
depărtează El fărădelegile noastre de la noi” (Ps. 103:12, Mica 
7:19). Cuvântul „justificat” sau „îndreptăţit” este unul dintre cele 
mai minunate cuvinte de pe paginile Scripturii. Aceasta înseam-
nă că atunci când noi ne recunoaştem păcatul şi ne pocăim de 
el, în raport cu Dumnezeu, păcatul nostru ca şi cum n-ar fi avut 
loc niciodată! Păcatul nostru nu numai că este iertat; nu numai 
că este îndepărtat: el nu mai există! Este ca şi cum noi n-am fi 
păcătuit niciodată!

Însă justificarea se produce în două dimensiuni. Uneori pe-
tele şi cicatricile păcatului devin ireversibile la nivelul conştiinţei 
umane. Dacă cineva a comis vreodată un omor, iar mai târziu a 
crezut în Isus Hristos, în faţa lui Dumnezeu aceasta s-ar conside-
ra că acest om nicicând nu a păcătuit şi nu a comis nici o crimă. 
Dar oare credinţa lui în Hristos îi oferă dreptul ca el să rămână la 
libertate? Nu. Este necesar ca acest om să suporte consecinţele 
pentru fapta sa. 

Odată am fost invitat în ospeţie la un om foarte înaintat în 
vârstă. El a fost convertit la vârsta de optzeci şi doi de ani, lucru 
foarte neobişnuit. După pocăinţa lui sinceră, soţia lui m-a sunat 
şi mi-a spus: „Este necesar să veniţi neapărat şi să discutaţi cu 
soţul meu. El stă mereu şi plânge, nedorind să explice motivul”. 
Am mers din nou la el. În momentul când acest bătrân a fost, în 
sfârşit, în stare să-şi controleze emoţiile, a exclamat: „Copiii mei! 
Copiii mei! Copiii mei!” L-am întrebat atunci: „Ce s-a întâmplat cu 
copiii dvs.? Atunci el mi-a destăinuit cât de aspru s-a comportat 
faţă de ei. Doi dintre aceştia se aflau în spitale de psihiatrie şi, 



92

Cărţile 1 şi 2 Samuel. Lecţia 11

după părerea lui, el purta răspunderea pentru vieţile lor distruse. 
Acest părinte a fost convertit, înaintea lui Dumnezeu el nu mai 
avea nici o pată, nici o pedeapsă sau vreo altă cicatrice. Însă 
cicatricile şi petele rămase în viaţa copiilor săi erau dintre cele 
mai adevărate realităţi.

Preţul păcatului este enorm de costisitor, iar cicatricile rămân 
irecuperabile. Tocmai din acest motiv, apostolul Ioan scrie în În-
tâia sa epistolă: „…vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi…” 
(2:1).

A induce în mintea tinerilor ideea că păcatul ascunde în sine 
ceva bun şi chiar atractiv, constituie o monstruozitate teologică. 
Nu există nimic bun nici în păcat, nici în consecinţele acestuia! 
Da, Dumnezeu ne poate lumina prin harul şi prin îndurarea Sa, 
dacă noi vom reacţiona la consecinţele păcatului nostru la fel 
cum a reacţionat şi David. Dumnezeu este în stare chiar şi să 
vindece multe răni şi cicatrici, deşi unele dintre acestea vor ră-
mâne irecuperabile. Din acest motiv, Scriptura ne îndeamnă ca 
mai bine să nu păcătuim. Isus i-a spus femeii care a fost prinsă în 
adulter: „Eu nu te osândesc”, dar tot Domnul i-a spus: „Du-te, şi 
să nu mai păcătuieşti” (vezi Ioan 8:11). Niciodată să nu permiteţi 
cuiva să inoculeze în mintea copiilor dvs. ideea că a trăi o viaţă 
în păcat, iar mai apoi a experimenta salvarea de la o astfel de 
viaţă trăită în păcat – este un lucru bun. Copiii trebuie să ştie cu 
certitudine că cel mai bine este să nu păcătuieşti.

Astăzi pretutindeni este răspândită epidemia păcatului, chiar 
şi în rândul oamenilor care pretind că sunt ucenici ai Domnului 
Isus. Dumnezeu doreşte ca noi, cunoscând istoria căderii în pă-
cat a lui David, cu maximă seriozitate să luăm aminte la cuvintele 
Domnului Isus: „Du-te, şi să nu mai păcătuieşti”.

Întrebări pentru discuţie

1.  Care este rostul descrierii cu lux de amănunte a relatării 
despre căderea în păcat a lui David?
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?		Prin exemplul de viaţă a lui David putem vedea că un mod de viaţă 
indolent, trândav, conduce la păcat; vedem că nu există oameni 
suficient de puternici, care ar fi în stare să biruie păcatul fără de 
ajutorul lui Dumnezeu; vedem că atunci când te îndepărtezi de 
Dumnezeu măcar cu un pas sau cu doi, este foarte greu să te 
opreşti; de asemenea, vedem că păcătosul are nevoie de pocăinţă; 
vedem că Dumnezeu ne eliberează de povara vinovăţiei ş.a.m.d.

2.  Care sunt cele trei realităţi cu privire la păcat care au 
fost enumerate în această lecţie? Explicaţi-le.

?		Păcatul are consecinţe, păcatul are putere, păcatul are un preţ 
enorm.

3.  Cum înţelegeţi actul de justificare al lui Dumnezeu? Pe 
cine îl îndreptăţeşte Dumnezeu şi în ce mod? Ar fi drept 
să fie declarat nevinovat un infractor care doar şi-a cerut 
iertare?

?		A justifica pe cineva, înseamnă a-l considera drept nevinovat. Cine 
este îndreptăţit sau justificat de către Dumnezeu, acela nu mai 
poartă pedeapsa veşnică pentru păcat. Justificarea a devenit posi-
bilă numai datorită faptului că Hristos a plătit cu sângele Său sfânt 
pentru păcatele oamenilor. Plata păcatului sau pedeapsa pentru 
păcat este moartea. Omul nu este în stare să plătească pentru 
păcatele sale, aşa încât să-şi ispăşească vina. Pentru păcatele 
tuturor oamenilor a plătit Hristos. De aceea, pentru a fi justificat, 
omul păcătos trebuie să se pocăiască în mod sincer şi să creadă  
în Domnul Isus Hristos.

4.  Cum explicaţi faptul că un om care a fost justificat de 
Dumnezeu, un fost păcătos care s-a pocăit de păcatele 
sale, continuă totuşi să sufere din cauza consecinţelor 
păcatului? Oare împreună cu iertarea, Dumnezeu nu ne 
dăruie şi eliberarea de urmările păcatului?

?		Adeseori o viaţă păcătoasă lasă răni şi cicatrici adânci în suflet. 
Consecinţele unei vieţi păcătoase se pot reflecta asupra sănătăţii, 
a stării materiale sau a situaţiei familiale.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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ÎMPĂRAŢI ŞI PROFEŢI

În timp ce veţi studia cărţile 1 şi 2 Împăraţi, atrageţi o aten-
ţie sporită la două teme majore: (1) modul în care Dumnezeu a 
ocrotit Israelul în mijlocul unor groaznice trădări şi apostazii; (2) 
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu faţă de unii împăraţi nelegiuiţi 
ai lui Israel.

Aceste teme vor constitui pentru noi repere importante în 
timp ce vom studia aceste pagini extraordinare din istoria popo-
rului Israel.

Privire istorică de ansamblu

Cărţile 1 şi 2 Împăraţi ne relatează despre perioada de îm-
părăţie a unor oameni care n-au dorit ca Domnul să fie Împăratul 
lor. Din Cartea 1 Împăraţi aflăm despre divizarea sau dezbinarea 
acestei împărăţii omeneşti. În Cartea 2 Împăraţi vom citi detaliile 
tragice ale robiei care a urmat.

În aceste două cărţi vom întâlni numeroase avertizări, pentru 
că majoritatea împăraţilor lui Israel din acea perioadă erau fără 
frică de Domnul. Consecinţele acestui fapt au fost devastatoare 
pentru poporul Israel, însă ţineţi cont de faptul că nu Dumnezeu 
purta răspunderea de aceste consecinţe. Oamenii înşişi purtau 
răspundere pentru consecinţele devastatoare pe care le-au su-

LECŢIA 12 
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portat, fiindcă ei şi-au dorit să aibă aceşti împăraţi, iar împăraţii 
urmau să poarte răspunderea pentru păcatele lor.

Importanţa şi semnificaţia acestor două cărţi constă în faptul 
că ele ne relatează despre declinul şi robia celor două împărăţii 
– Israelul şi Regatul lui Iuda. Putem intitula cărţile 1 şi 2 Împăraţi 
„Apariţia şi declinul naţiunii iudaice”. În cap. 17 al Cărţii 2 Împă-
raţi găsim descrisă robia asiriană asupra Regatului de Nord, al 
lui Israel, alcătuit din cele zece seminţii. Aceste zece seminţii au 
fost duse în lanţuri în robia asiriană, aşa că în Scriptură nu vom 
mai găsi scris nimic cu referire la ele. Adesea acestea sunt numi-
te „seminţiile pierdute ale casei lui Israel”.

În cap. 25 din Cartea 2 Împăraţi citim despre robia lui Iuda, 
a Regatului de Sud, de către împăratul Nebucadneţar. Locuitorii 
Ierusalimului, care au supravieţuit asediului, au fost duşi în robie 
în Babilon. Şaptezeci de ani mai târziu, Persia a cucerit Babilonul 
şi Cir cel Mare, imperatorul Persiei, fiind călăuzit de Dumnezeul 
Cel atotputernic, a emis un ordin potrivit căruia orice evreu care 
trăia în robia Persiei, putea reveni liber în Israel, unde avea voie 
să restaureze templul, cetatea, ţara sa şi viaţa sa distrusă.

În mod cronologic, cărţile 1 şi 2 Împăraţi sunt urmate de căr-
ţile istorice scrise după perioada robiei: Ezra, Neemia şi Estera. 
Ele ne vor relata despre revenirea în patrie, din robia babilonia-
nă, a unor copii ai lui Israel. Cartea Estera va relata unele eve-
nimente ce au avut loc în Medo-Persia între copiii lui Israel care 
au decis să nu mai revină în ţara lor. Când vom încheia privirea 
de ansamblu asupra Cărţii Estera, atunci vom finaliza şi studiul 
cărţilor istorice din VechiulTestament.

Împăraţi şi profeţi

Cuvântul „profet” sau „proroc” literalmente înseamnă „a vorbi 
din partea lui Dumnezeu”. Acesta este un cuvânt compus din 
două elemente: „pro” care înseamnă „a sta în faţă”, şi „phano” 
ce înseamnă „a determina (pe cineva) să strălucească”. Tocmai 



97

Împăraţi şi Profeţi

aceasta făceau profeţii. Ei predicau Cuvântul scris al lui Dum-
nezeu (cărţile lui Moise). De asemenea, ei aveau parte de noi 
revelaţii din partea lui Dumnezeu. Pe lângă toate acestea, ei pro-
clamau Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că profeţii 
erau predicatori. Uneori ei profeţeau lucruri cu privire la viitor, 
ceea ce pe noi astăzi ne încântă, însă, în mod obişnuit, profetul 
predica Cuvântul lui Dumnezeu. Profeţii se aflau pe poziţia de in-
termediari între Cuvântul lui Dumnezeu şi poporul lui Dumnezeu 
şi sarcina lor era ca acest Cuvânt al lui Dumnezeu să străluceas-
că înaintea poporului lui Dumnezeu. În cadrul slujirii lor, profeţii 
adesea trebuiau să confrunte pe cineva, fiindcă oamenii mereu 
se îndepărtau de la Domnul, iar Dumnezeu trebuia să-i mustre 
prin intermediul profeţilor Săi credincioşi.

În Cartea 1 Împăraţi Ilie este profetul principal, iar în 2 Împă-
raţi – profetul Elisei, care era succesorul lui Ilie. Deşi în procesul 
de studiu al cărţilor 1 şi 2 Împăraţi atenţia noastră va fi focalizată 
în principal asupra activităţii acestor doi profeţi, aş vrea să mă 
asigur de faptul că nici unul dintre profeţii mai puţin cunoscuţi nu 
vor scăpa atenţiei noastre. În cap. 22 al Cărţii 1 Împăraţi veţi lua 
cunoştinţă de profetul Mica.

După dezbinarea împărăţiei, împăraţii totuşi se mai întru-
neau uneori laolaltă, cu toate că în cea mai mare parte a timpului 
ei se războiau, se confruntau între ei. Dacă vă mai amintiţi, toţi 
împăraţii Regatului de Nord au fost nişte împăraţi nelegiuiţi şi 
apostaţi. Împărăţia de Sud, Regatul lui Iuda, din când în când 
mai era condus de împăraţi care aveau frică de Domnul. Însă 
nimeni dintre aceşti împăraţi nu putea fi comparat cu David, deşi 
unii dintre aceştia, precum ar fi Ezechia, Iosafat şi Iosua, au avut 
totuşi frică de Domnul.

În cap. 22 din Cartea 1 Împăraţi citim despre faptul că peste 
Israel domnea împăratul Ahab. Acesta, împreună cu Iosafat, îm-
păratul lui Iuda, s-au întrunit pentru tratative la cel mai înalt nivel. 
Ahab era un împărat din cale afară de rău, iar Iosafat era în ace-
laşi timp şi bun, dar şi rău. Oare ce căutau împreună aceşti doi 
împăraţi? Ei aveau nepoţi comuni, deoarece copiii lor intraseră în 
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relaţie de căsătorie. Însă motivul principal pentru care Ahab a ve-
nit să se întâlnească cu Iosafat consta în faptul că acesta dorea 
să-i ceară ajutor lui Iosafat în lupta sa împotriva Siriei.

Iosafat i-a răspuns lui Ahab că trebuie mai întâi de toate să 
se consulte cu profeţii. Pe atunci împăraţii aveau obiceiul să în-
trebe de profeţi, în drept cu fiecare acţiune pe care urmau s-o 
întreprindă. Ahab i-a spus lui Iosafat că dacă acesta are nevoie 
de profeţi, el i-i poate oferi pe cei patru sute cincizeci de prooroci 
ai lui Baal şi încă alţi patru sute de profeţi de seamă (vezi 1 Împ. 
18:19). Toţi aceşti profeţi îl încurajau pe Ahab să meargă la luptă 
împotriva Siriei, făgăduindu-i victoria. Însă Iosafat a dorit să vadă 
ce va spune un profet al lui Iahveh, un profet al Dumnezeului Cel 
viu şi adevărat.

Atunci Ahab i-a spus, fără tare mare tragere de inimă: „Mai 
este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul; dar îl 
urăsc, căci nu-mi proroceşte nimic bun, nu proroceşte decât rău: 
este Mica, fiul lui Imla…” (1 Împ. 22:8). Iosafat a spus: “Trimite şi 
adu îndată pe Mica”, şi Ahab a trimis să-l cheme pe Mica.

În timp ce solul se întorcea împreună cu profetul la curtea 
împăratului, acesta i-a spus lui Mica să profeţească potrivit cu 
ceea ce profeţesc şi ceilalţi, chiar dacă va trebui să-şi schimbe 
profeţia. Însă Mica a răspuns: „…Viu este Domnul, că voi vesti 
ce-mi va spune Domnul” (1 Împ. 22:14).

Atunci când Mica a fost adus în faţa celor doi împăraţi, la 
curtea lui Ahab, cu multă ceremonie şi fast, Ahab l-a întrebat: „…
Mica, să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galaad sau 
să ne lăsăm?” El a răspuns: „Suie-te, căci vei izbândi, şi Domnul 
îl va da în mâinile împăratului”. Ahab a rămas uimit de această 
profeţie şi a mai întrebat: „De câte ori trebuie să te pun să juri că 
nu-mi vei spune decât adevărul în Numele Domnului?” Atunci 
Mica i-a răspuns lui Ahab: „Văd tot Israelul risipit pe munţi, ca 
nişte oi care n-au păstor. Şi Domnul zice: „Oamenii aceştia n-au 
stăpân; să se întoarcă fiecare acasă în pace” (1 Împ. 15-17).

Totuşi, Ahab şi Iosafat au decis să meargă la luptă împotriva 
sirienilor, în pofida acestei profeţii. Însă Mica le-a vorbit direct, 
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spunându-le că ei urmează un duh de minciună: „…Ascultă, dar, 
cuvântul Domnului! Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Lui 
de domnie şi toată oştirea cerurilor stând lângă El, la dreapta şi 
la stânga Lui. Şi Domnul a zis: „Cine va amăgi pe Ahab, ca să se 
suie la Ramot din Galaad şi să piară acolo?” Şi au răspuns unul 
într-un fel, altul într-altul. Şi un duh a venit şi s-a înfăţişat înaintea 
Domnului şi a zis: „Eu îl voi amăgi.” Domnul i-a zis: „Cum?” „Voi 
ieşi”, a răspuns el, „şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor 
prorocilor lui.” Domnul a zis: „Îl vei amăgi şi-ţi vei ajunge ţinta; ieşi 
şi fă aşa!” (1 Împ. 22:19-22).

Ahab a poruncit ca Mica să fie pus în închisoare şi hrănit 
„cu pâinea şi cu apa întristării”, până când împăratul urma să se 
întoarcă de la război. Fapt la care Mica i-a replicat: „Dacă te vei 
întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine”.

În toiul luptei, toate profeţiile lui Mica s-au împlinit cu exacti-
tate, cuvânt cu cuvânt. Armatele lui Ahab şi ale lui Iosafat au fost 
risipite prin munţi ca nişte oi care nu au păstor. Un arcaş sirian a 
tras cu arcul la întâmplare şi a lovit pe Ahab într-un loc vulnera-
bil, la încheietura platoşei. Rana acestuia a sângerat până când 
împăratul a murit, iar armatele înfrânte s-au întors acasă.

În cărţile 1 şi 2 Împăraţi întâlnim foarte mulţi profeţi necunos-
cuţi, a căror nume a rămas în umbră. De exemplu, în capitolul 
13 din Cartea 2 Împăraţi citim despre faptul cum un om al lui 
Dumnezeu, un profet necunoscut, l-a confruntat pe împăratul Ie-
roboam. Împăratul a arătat cu degetul spre omul lui Dumnezeu 
şi a strigat: „Prindeţi-l!” Iar mâna pe care o întinsese Ieroboam 
împotriva profetului s-a uscat, şi n-a mai putut s-o întoarcă îna-
poi, rămânând înţepenită. Atunci împăratul l-a implorat pe profet: 
„Roagă-te Domnului, Dumnezeului tău şi cere-i să-mi pot trage 
mâna înapoi”. Profetul s-a rugat pentru Ieroboam şi a chemat 
prezenţa lui Dumnezeu peste viaţa acestui împărat răzvrătit, 
care a fost vindecat în mod supranatural.

În timp ce veţi citi despre aceşti profeţi evlavioşi, atrageţi 
atenţia asupra faptului că toţi aceştia aveau parte de puterea 
supranaturală din partea lui Dumnezeu, putere care lucra prin ei. 
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Fără miracolele supranaturale pe care le săvârşea Dumnezeu, 
aceşti profeţi n-ar fi fost în stare să opună rezistenţă unor împă-
raţi atât de răi.

După cum am menţionat anterior, Ilie a fost unul dintre marii 
profeţi pe care-i vom întâlni în Cartea 1 Împăraţi. Poporul Dom-
nului din ambele regate uitaseră aproape cu totul de Dumnezeu, 
întorcându-se spre idolii păgâni. În acea perioadă în ţară locu-
iau mulţi profeţi mincinoşi care îi reprezentau pe dumnezeii falşi. 
Însă pentru Ilie tocmai atunci a sosit ceasul glorios (vezi 1 Împ. 
18). Ilie i-a confruntat pe cei 850 de profeţi ai împărătesei Izabe-
la, soţia lui Ahab. Fiecare dintre aceste două părţi (Ilie fiind pe de 
o parte şi profeţii lui Baal de cealaltă parte), trebuia să zidească 
un altar, să pună o jertfă pe altar şi să se roage ca Dumnezeu să 
trimită foc din cer şi să mistuie jertfa. Acel Dumnezeu care urma 
să răspundă cu foc şi să mistuie jertfa într-un mod supranatural, 
avea să fie dovada incontestabilă a adevăraţilor profeţi care slu-
jeau Dumnezeului adevărat.

Atunci când tot poporul s-a adunat pe muntele Carmel, pro-
feţii mincinoşi ai lui Baal au început să se roage cu multă râvnă, 
sărind şi strigând în jurul altarului şi făcându-şi tăieturi cu săbiile. 
Pe la amiază, Ilie şi-a bătut joc de ei, zicându-le: „Strigaţi tare, 
fiindcă este dumnezeu; se gândeşte la ceva, sau are treabă, sau 
este în călătorie, sau poate că doarme, şi se va trezi” (1 Împ. 
18:27). Ei au strigat aşa şi s-au rugat până în ceasul aducerii 
jertfei de seară. Apoi au încetat să mai strige.

Atunci Ilie a săpat un şanţ în jurul altarului şi a turnat apă 
peste jertfă şi peste lemnele de pe altar, încât a umplut şanţul din 
jurul altarului. Apoi Ilie a rostit o glorioasă rugăciune, plină de cre-
dinţă: „În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a 
apropiat şi a zis: „Doamne Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel! 
Fă să se ştie astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt 
slujitorul Tău şi că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca 
Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască po-
porul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le 
întorci astfel inima spre bine!” (1 Împ. 18:36-37).
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În aceeaşi clipă a căzut foc din cer de la Dumnezeu şi a mis-
tuit jertfa şi toată apa care era în şanţ. Atunci oamenii au căzut 
cu faţa la pământ şi au zis: „Domnul este adevăratul Dumnezeu! 
Domnul este adevăratul Dumnezeu!” (1 Împ. 18:39). Ce puter-
nică renaştere spirituală a avut loc atunci! Apoi evreii i-au ucis 
pe toţi acei 850 de profeţi falşi ai lui Baal. În acea zi, pe muntele 
Carmel, sosise ceasul glorios pentru profetul Ilie.

În următorul capitol aproape că nu îl veţi mai recunoaşte pe 
Ilie. Izabela, soţia lui Ahab, care a introdus în Israel închinarea la 
Baal, turba de mânie pentru faptul că Ilie i-a ucis toţi profeţii ei. 
De aceea ea s-a jurat că-l va ucide pe Ilie (1 Împ. 19:2). Neînfri-
catul Ilie de ieri – fuge acum în deşert. Epuizat şi istovit, profetul 
se aşază sub un ienupăr, cerându-I lui Dumnezeu moartea. Ilie 
se simte acum absolut apăsat şi distrus.

Una dintre cauzele stării lui Ilie era şi epuizarea sa fizică. Un 
titlu potrivit pentru capitolul 19 din Cartea 1 Împăraţi ar fi: „Cum 
să devii istovit din punct de vedere fizic, emoţional şi spiritual”. 
Dumnezeu însă îi oferă profetului Său suportul şi ajutorul nece-
sar, cu multă tandreţe şi răbdare, ajutându-l să iasă din această 
stare. Iniţial Dumnezeu îi spune lui Ilie că este bine să se culce şi 
să doarmă. Apoi Domnul trimite un înger să-l hrănească pe pro-
fetul Său, după care Dumnezeu vine la Ilie şi-i pune o întrebare 
surprinzătoare: „Ce faci tu aici, Ilie?” (vezi 1 Împ. 19:9-13).

V-a pus oare vreodată Dumnezeu această întrebare şi dvs.? 
Nu cunosc la ce nivel spiritual vă aflaţi  la momentul de faţă. S-ar 
putea ca prin întâmplarea lui Ilie Dumnezeu să vă întrebe şi pe 
dvs.: „Ce faci tu aici? Oare eşti cu adevărat în locul în care te 
vrea Dumnezeu?”

În aceste cărţi veţi întâlni avertizări uimitoare, îndeosebi prin 
exemplul de viaţă a împăraţilor care n-au avut frică de Domnul. 
De asemenea, tot aici veţi găsi şi pilde extraordinare din viaţa 
profeţilor cu frică de Domnul, aşa cum au fost Ilie, Elisei şi Mica.
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Întrebări pentru discuţie

1.  Citiţi cap. 11:26 – 12:24 din Cartea 1 Împăraţi. Care a fost 
cauza dezbinării lui Israel în Regatul de Nord şi Regatul 
de Sud?

?	 Domnul a fost în controlul acestei situaţii (1 Împ. 11:31, 12:15). 
Roboam a luat o decizie neînţeleaptă, iar poporul a refuzat să i se 
mai supună.

2.  Dintre cei doisprezece împăraţi care au domnit în Iuda, 
doar opt au procedat corect, făcând ce este bine. Anali-
zaţi ce au făcut aceşti împăraţi în timpul domniei lor: Asa 
(1 Împ. 15:9-15), Iosafat (1 Împ. 22:41-50), Ioas (2 Împ. 
12:1-19), Amaţia (2 Împ. 14:1-7), Azaria (2 Împ. 15:1-3), 
Iotam (2 Împ. 15:32-36), Ezechia (2 Împ. 18:1-7), Iosia (2 
Împ. 22:1-2).

?	 Răspunsuri diferite.

3.  După extraordinara victorie asupra profeţilor falşi, Ilie Îi 
cere, în deşert, lui Dumnezeu, să moară (1 Împ. 19:4). 
Cum explică autorul studiului de faţă această stare a lui 
Ilie?

?	 Neînfricatul Ilie fuge acum în deşert. Epuizat şi istovit, profetul se 
aşază sub un ienupăr, cerându-I  lui Dumnezeu moartea. Ilie se 
simţea acum apăsat şi distrus. Una dintre cauzele acestei stări era 
şi epuizarea sa fizică.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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AVÂNTUL ŞI DECLINUL ÎMPĂRĂŢIEI

În timp ce citim cărţile 1 şi 2 Împăraţi, aflăm despre perioada 
înfloritoare şi apoi despre declinul împărăţiei mult-visate de co-
piii lui Israel. Israelul a ajuns la apogeul bogăţiei şi a gloriei sale 
pe timpul împăratului Solomon. Însă această perioadă n-a durat 
mult, iar ceea ce s-a întâmplat a fost mai curând un rezultat a 
ceea ce Dumnezeu a îngăduit să aibă loc, decât voia directă a 
lui Dumnezeu.

În 1 Împăraţi citim despre faptul cum a fost dezbinată împă-
răţia, iar în 2 Împăraţi citim despre căderea Regatului de Nord, 
iar mai apoi, despre căderea Regatului de Sud. Regatul de Nord, 
Israelul, a fost şters de pe faţa pământului de către Asiria, iar 
Regatul de Sud, Iuda, a fost cucerit şi luat în robia babiloniană.

Dacă veţi studia detaliat căderea Regatului de Sud, veţi ve-
dea că n-a fost deloc simplu ca acesta să fie cucerit şi dus apoi în 
robie. De fapt, timp de douăzeci de ani Ierusalimul a fost ocupat 
de trei ori. Pentru prima dată Ioiachim a dat cetatea Ierusalim în 
mâinile lui Nebucadneţar, fiindu-i supus timp de trei ani (2 Împ. 
24:1). Mai târziu acesta s-a răsculat împotriva Babilonului, aşa 
că babilonienii au fost nevoiţi să cucerească Ierusalimul pentru 
a doua oară. Cea de-a doua cădere a Ierusalimului a avut loc în 
timp ce Ioiachin, fiul lui Ioiachim, a capitulat în faţa lui Nebucad-
neţar, dând cetatea în mâinile acestuia, care a ucis numeroşi is-

LECŢIA 13 
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raeliţi. Toţi acei care au supravieţuit au fost duşi în lanţuri în robia 
babiloniană. Apoi Nebucadneţar îl numeşte împărat-marionetă 
în Ierusalim pe Zedechia. O asemenea stare a lucrurilor a durat 
timp de zece ani. Dar Zedechia s-a răsculat şi el, aşa că babiloni-
enii au mai asediat o dată Ierusalimul, cucerindu-l pentru a treia 
oară. Aceasta a fost o ultimă şi definitivă cădere a Ierusalimului. 
Întreaga cetate a fost arsă şi distrusă până în temelie. 

Am anticipat puţin evenimentele. Să revenim la acea perioa-
dă glorioasă şi înfloritoare, când ambele regate erau unite şi con-
duse de către Solomon, cel mai minunat şi mai bogat împărat. El 
ne va oferi mai multe exemple, o parte dintre care sunt demne 
de urmat, iar o altă parte sunt regretabile şi ar trebui să le evităm.

Moştenirea amestecată, sau echivocă, a lui 
Solomon

Într-o oarecare măsură, Solomon se aseamănă mult cu Saul, 
în sensul că a avut un început foarte bun, dar nu şi un final la fel 
de bun. La început, când David l-a pus pe Solomon să fie cel 
de-al treilea împărat peste Israel, părea că el va urma întru totul 
exemplul tatălui său. Cu o inimă smerită, el Îi cere lui Dumnezeu 
înţelepciune, pentru a putea conduce pe poporul Său (1 Împ. 3). 
Dumnezeu a fost profund mişcat de rugăciunea lui Solomon, aşa 
că i-a răspuns la rugăciune înzestrându-l cu înţelepciune, bogă-
ţie şi slavă fără precedent.

Solomon a devenit cel mai bogat şi mai înţelept om care a 
trăit vreodată în lume. Solomon ne-a oferit un exemplu extraor-
dinar, în special din perspectiva faptului că acesta nu L-a rugat 
pe Dumnezeu să-i dea bogăţie sau să-i satisfacă vreun interes 
personal, ci a cerut, mai presus de toate, înţelepciune. Cu toate 
acestea, Solomon a devenit, probabil, cel mai nefericit om care 
a trăit vreodată. Aveţi în vedere faptul că dezbinarea, prăbuşi-
rea şi robia care au venit peste împărăţie n-au fost consecinţele 
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păcatului lui David. David şi-a mărturisit păcatul şi Dumnezeu îl 
iertase. Toate nenorocirile care au venit asupra împărăţiei au fost 
din cauza păcatelor şi a greşelilor comise de Solomon.

Când regatul unit al lui Israel a atins apogeul gloriei, So-
lomon s-a întors de la Dumnezeu. Cele şapte sute de neveste 
ale lui Solomon şi alte trei sute de ţiitoare se închinau dumnezei-
lor străini. Spre regret, Solomon le-a urmat exemplul.

Eu cred că Solomon s-a întors mai târziu apoi la Domnul. În 
Psalmul 127, pe care l-a scris Solomon, el afirmă: „Dacă nu zi-
deşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc…” (v.1). 
Solomon a fost un mare constructor. El n-a zidit doar templul, ci a 
construit cetăţi, parcuri şi corăbii. Cu toate acestea, consider că 
în acest psalm Solomon ne oferă o lecţie de alegere a priorităţi-
lor. Ideea pe care ar vrea să ne-o transmită Solomon prin acest 
psalm este următoarea: „Există un mare pericol de a ne con-
centra zadarnic asupra a ceva anume. Puteţi să lucraţi cu multă 
sârguinţă, însă zadarnic. Puteţi să zidiţi zadarnic, fiindcă lucrul 
asupra căruia vă concentraţi şi lucrați, este nedrept. Experienţa 
este nu doar un învăţător, ci un învăţător foarte convingător. Ce 
folos este din toată experienţa mea? Cel mai important lucru pe 
care-l veţi zidi vreodată este viaţa copilului dvs.”

Copiii lui Solomon au suferit eşec. Fiul care i-a moştenit tro-
nul a fost un nechibzuit plin de sine. Solomon, probabil, a regre-
tat mult faptul că a irosit atât de mult timp construind orice lucru 
de sub soare, în afară de vieţile propriilor săi copii. Psalmul 127 
ne arată că în timpul întregii sale vieţi conştiente Solomon şi-a 
ales priorităţi greşite.

Solomon meditează mai detaliat asupra acestui subiect în 
Cartea Eclesiastul. Cartea Eclesiastul constituie o predică adre-
sată de Solomon generaţiei tinere a supuşilor săi. Această predi-
că, precum şi Psalmul 127, ne dau toate motivele pentru a crede 
că în ultimii săi ani de viaţă Solomon a avut parte de o renaştere 
spirituală.

Un al treilea motiv pentru care consider că Solomon s-a în-
tors la Domnul este că atunci când în Cartea 2 Cronici se men-
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ţionează perioada istorică a domniei sale, nu se aminteşte nici 
păcatul lui David, şi nici păcatul lui Solomon. Acest fapt denotă 
că Solomon, la fel ca şi tatăl său, şi-a mărturisit păcatul şi s-a 
pocăit de el.

Bineînţeles, exemplul vieţii lui Solomon constituie pentru noi 
o mare avertizare pe care o desprindem de pe paginile cărţilor 
istorice ale literaturii împărăţiei. Când veţi citi Cartea 1 Împăraţi, 
Solomon va fi împăratul principal asupra căruia vă veţi concentra 
întreaga atenţie, atât pentru a lua exemplu de la el, cât şi pentru 
a lua aminte la unele momente regretabile din viaţa lui.

Marele, dar şi iresponsabilul împărat Ezechia

Ezechia a fost unul dintre marii împăraţi ai lui Iuda (2 Împ. 
18-20). El a izbăvit ţara de idolatria care se înrădăcinase deja, 
s-a încrezut în Domnul şi a ascultat de El. De fapt, nimeni dintre 
împăraţii care au domnit până la el şi după el, n-a fost atât de 
aproape de Dumnezeu precum a fost Ezechia. Din acest motiv, 
Ezechia poate fi pentru noi un bun exemplu, însă, cu toate aces-
tea, viaţa lui ne oferă şi câteva avertizări.

Când Ezechia s-a îmbolnăvit, Dumnezeu i-a vorbit prin pro-
fetul    Isaia să-şi rânduiască treburile casei pentru că în curând 
va muri (2 Împ. 20:1-11). Ezechia s-a întors cu faţa la perete 
şi, plângând, L-a implorat pe Domnul să-i dăruie viaţă. Apoi pu-
tem citi despre vestea minunată pe care Dumnezeu i-o trimite lui 
Ezechia prin Isaia: „Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacri-
mile”. Dumnezeu vede lacrimile. Consider că acest fapt este un 
lucru foarte important. Şi Dumnezeu a mai adăugat lui Ezechia 
încă cincisprezece ani de viaţă. Acesta este pentru noi un exem-
plu minunat. În pofida faptului că marele profet Isaia îl anunţase, 
din partea Domnului, că în curând va muri, totuşi, Ezechia implo-
ră mila lui Dumnezeu.

Însă Ezechia devine, pentru noi, o avertizare într-o altă situa-
ţie, legată tot de acel miracol de vindecare. După vindecarea sa, 
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câţiva soli babilonieni au venit în vizită la Ezechia şi acesta le-a 
arătat tot ce avea: muniţii, arsenal şi toate visteriile sale. Apoi Is-
aia l-a întrebat: „Ce au văzut în casa ta?” Iar Ezechia i-a răspuns: 
„Au văzut tot ce este în casa mea: n-a fost nimic în visteriile mele 
pe care să nu li-l fi arătat”. Isaia i-a spus împăratului că acesta 
a comis o mare greşeală, fiindcă: „…vor veni vremuri când vor 
duce în Babilon tot ce este în casa ta şi ce au strâns părinţii tăi 
până în ziua de azi; nu va rămâne nimic – zice Domnul”. Desigur, 
Isaia a profeţit despre cucerirea Ierusalimului de către babiloni-
eni. Potrivit profeţiei lui Isaia, fiii lui Ezechia au fost făcuţi fameni 
şi duşi în Babilon, ca şi captivi (vezi 2 Împ. 20:13-18). 

Dar cum a reacţionat împăratul? El a rămas mulţumit de fap-
tul că aceste groaznice profeţii nu se referă la perioada sa de 
domnie şi a spus: „Cuvântul Domnului, pe care l-ai rostit, este 
bun. Căci va fi pace şi linişte în timpul vieţii mele!” (2 Împ. 20:19). 
Ezechia a tratat Cuvântul Domnului cu neglijenţă, bizuindu-se 
pe faptul că acei cincisprezece ani adăugaţi la viaţa sa, vor fi ani 
paşnici şi liniştiţi. Se pare că împăratul n-a fost deranjat de pro-
feţia care i-a făcut de cunoscut ce va fi cu fiii şi nepoţii săi. Ego-
ismul evident al lui Ezechia nu face din el un părinte exemplar 
sau un exemplu demn de urmat. Din acest motiv, viaţa sa devine, 
pentru toţi părinţii, o mare avertizare.

Exemplul lui Elisei

Viaţa profetului Elisei constituie pentru noi un alt exemplu 
demn de urmat. În cap. 5 din 2 Împăraţi citim despre faptul cum 
căpetenia oştirii armatei siriene a venit la Elisei pentru a primi 
vindecare. Între timp Siria se pregătea să cucerească Israelul, 
Regatul de Nord. La frontieră deja începuseră confruntările. Si-
rienii aveau o armată foarte puternică, însă căpetenia oştirii ei, 
Naaman, era bolnav de lepră. O fetiţă din ţara lui Israel, care 
a fost luată în robie şi-i slujea soţiei lui Naaman, le-a adus la 
cunoştinţa celor doi soți că în Israel este un profet care poate 



109

Avântul şi declinul împărăţiei

vindeca lepra. Astfel, Naaman s-a îndreptat cu carul său, însoţit 
fiind de câţiva soldaţi, spre mica locuinţă a lui Elisei. 

Probabil că Naaman şi-a imaginat din timp cum Elisei va să-
vârşi această vindecare. Marele conducător de oşti se gândea, 
probabil, că Elisei va săvârşi o serie de ritualuri şi ceremonii. 
Elisei însă nici măcar n-a ieşit din casă pentru a-l saluta. În loc 
de aceasta, Elisei şi-a trimis slujitorul la Naaman ca să-i spună: 
„Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan; şi carnea ţi se va face 
sănătoasă şi vei fi curat” (2 Împ. 5:10). Naaman s-a umplut de 
furie. El şi-a întors carul, lăsând în urmă casa lui Elisei într-un 
nor de praf, şi spunându-le însoţitorilor săi: „Nu sunt oare râurile 
Damascului, Abana şi Parpar, mai bune decât toate apele lui Is-
rael? N-aş fi putut oare să mă spăl în ele şi să mă fac curat?” Şi 
s-a întors şi a plecat plin de mânie” (2 Împ. 5:12). El se gândea 
că în patria sa existau multe râuri minunate, aşa că el nu dorea 
să se scufunde în Iordan, care i se părea un râu mic şi murdar.

Însă slujitorii lui Naaman l-au convins să urmeze indicaţiile 
lui Elisei, aşa că acesta a fost determinat să se răzgândească 
şi să se scufunde de şapte ori în Iordan. Când a ieşit din apă 
pentru cea de-a şaptea oară, lepra sa fusese vindecată! Această 
vindecare a avut loc nu tocmai aşa cum şi-a imaginat Naaman, 
însă rezultatul ei a fost mult mai bun decât şi l-ar fi putut imagina!

 Întâmplarea miraculoasă cu vindecarea lui Naaman repre-
zintă o minunată alegorie a mântuirii. Oamenii care vin la Hristos 
pentru a primi salvarea, anticipează imaginativ cum va avea loc 
această salvare. Unii consideră mântuirea ca fiind un panaceu 
teologic. Alţii socot că dacă mântuirea nu este atât de complica-
tă, atunci ea nici nu este valoroasă. Deseori aceasta li se întâm-
plă oamenilor instruiţi şi elevaţi. Atunci când aceştia aud Evan-
ghelia şi văd cât este de simplă şi accesibilă, nu le vine a crede. 
Însă Evanghelia este atât de simplă şi de accesibilă, pe cât de 
simplă este şi scufundarea de şapte ori în apa Iordanului, aşa 
că nimeni nu are nevoie de capacităţi intelectuale mai speciale 
pentru a o primi. Elisei este pentru noi un bun exemplu, fiindcă 
el nu s-a conformat aşteptărilor lui Naaman, deşi i-ar fi fost mai 
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convenabil să procedeze astfel. Aceasta este principala aplicare 
ce poate fi extrasă din întâmplarea cu Naaman vindecat de lepră 
şi profetul Elisei.

Înainte de a încheia studiul cărţilor istorice care relatează 
despre Împărăţia lui Dumnezeu, să ne concentrăm atenţia la pro-
feţii pe care i-am studiat şi să formulăm o concluzie referitor la ei. 
Profeţii nu erau doar oameni care vorbeau din numele lui Dumne-
zeu, dar şi oameni prin care Dumnezeu Însuşi vorbea. Ei nu erau 
doar persoane care stăteau în faţa Cuvântului lui Dumnezeu şi-l 
făceau să strălucească; ci erau oameni chemaţi de Dumnezeu 
atunci când apăreau probleme. Într-o oarecare măsură, s-ar pu-
tea spune: „Nu există probleme – nu sunt nici profeţi”. Imediat ce 
la suprafaţă apărea vreo problemă, tot atunci apăreau şi profeţii.

De exemplu, de fiecare dată când apărea vreo piedică în 
calea lucrării lui Dumnezeu, Domnul chema un profet. Una din-
tre sarcinile profetului era să-şi concentreze întreaga sa predică 
asupra acelui obstacol, până în momentul în care obstacolul era 
îndepărtat, iar lucrarea lui Dumnezeu îşi relua cursul. Principala 
sarcină a profeţilor consta, de fapt, în înlăturarea problemelor şi 
a obstacolelor care blocau lucrarea lui Dumnezeu.

Întrebări pentru discuţie

1.  În baza cărui temei autorul acestui studiu a concluzionat 
că Solomon s-a întors spre sfârşitul vieţii la Domnul? 
Numiţi trei motive.

? -  În Psalmul 127 Solomon ne oferă o lecţie de alegere a priorităţilor, 
pe care în timpul întregii sale vieţi conştiente el le-a ignorat.

 - Cartea Eclesiastul constituie o predică adresată generaţiei tinere.

 - Atunci când în Cartea 2 Cronici se menţionează perioada domniei 
lui Solomon, păcatul său nu este amintit. Acest fapt denotă că So-
lomon şi-a mărturisit păcatul şi s-a pocăit de el.
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2.  În ce sens Ezechia poate reprezenta pentru noi un exem-
plu demn de urmat şi în ce sens viaţa lui devine pentru 
noi un exemplu negativ (2 Împ. cap. 20)?

?	 În pofida faptului că un mare profet i-a vestit, din partea Domnului, 
că în curând va muri, totuşi Ezechia imploră în rugăciune mila lui 
Dumnezeu. Acesta constituie pentru noi un exemplu demn de ur-
mat. Se pare că împăratul n-a fost deranjat de profeţia care-i viza 
pe fiii şi pe nepoţii săi. Egoismul evident al lui Ezechia nu face din 
el un părinte exemplar sau un exemplu demn de urmat.

3.  În ce constă aplicarea principală a întâmplării cu vinde-
carea lui Naaman de lepră (2 Împ. 5:1-19)?

?	 Întâmplarea cu vindecarea miraculoasă a lui Naaman reprezintă o 
minunată alegorie a mântuirii. Evanghelia este atât de simplă şi de 
accesibilă, pe cât de simplă este şi scufundarea de şapte ori în apa 
Iordanului, aşa că nimeni nu are nevoie de capacităţi intelectuale 
mai speciale pentru a o primi. Elisei rămâne a fi pentru noi un bun 
exemplu, fiindcă el nu s-a conformat aşteptărilor lui Naaman, deşi 
i-ar fi fost mai convenabil să procedeze astfel.

4.  În ce constă sarcina principală a profeţiilor lui Dumne-
zeu?

?	 De fiecare dată când apărea vreo piedică în calea lucrării lui Dum-
nezeu, Domnul chema un profet. Una dintre sarcinile profetului 
era să-şi concentreze întreaga sa predică asupra acelui obstacol, 
până în momentul în care obstacolul era îndepărtat, iar lucrarea lui 
Dumnezeu îşi relua cursul. Principala sarcină a profeţilor consta în 
înlăturarea problemelor şi a obstacolelor care blocau lucrarea lui 
Dumnezeu.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA 
CĂRŢILOR 1 ŞI 2 CRONICI

Pentru început, atrageţi atenţia la aceea cum Dumnezeu, 
până la un anumit moment, a manifestat răbdare în general faţă 
de împărat, a cărui guvernare peste Israel n-a constituit  nicio-
dată voia lui Dumnezeu. Observaţi cum se manifestă această 
îndelungă răbdare a lui Dumnezeu în raport cu împăraţii cei răi, 
în special, în raport cu cei care au domnit în Regatul de Nord. 
Observaţi cu câtă răbdare şi îngăduinţă Dumnezeu îi cheamă şi-i 
avertizează de îngrozitoarele nenorociri ale robiei care vor veni 
asupra lor. Şi, în ultimă instanţă, atrageţi atenţia la felul în care 
Dumnezeu răspunde la rugăciunea împăraţilor nelegiuiţi (2 Împ. 
13:4-5).

Majoritatea oamenilor consideră că Dumnezeu răspunde nu-
mai la rugăciunile oamenilor credincioşi, care se află în părtăşie 
cu El. Eu nu aş putea spune că recunosc în Scriptură acest prin-
cipiu. Dumnezeu a auzit rugăciunea vameşului (Luca 18:10-14). 
Isus a auzit rugăciunea tâlharului de pe cruce (Luca 23:42-43), 
şi tot Dumnezeu a auzit şi rugăciunile acestor împăraţi răi. Dacă 
astăzi fiul unui om neevlavios ar ajunge într-un accident şi acest 
om L-ar ruga pe Dumnezeu să-i salveze viaţa fiului său, oare va 
auzi Dumnezeu această rugăciune şi ar răspunde la ea? Eu cred 

LECŢIA 14 
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că Dumnezeu poate să audă rugăciunea oricărui om, în orice 
vreme! Acest adevăr ne este revelat în cărţile 1 şi 2 Samuel şi 1 
şi 2 Împăraţi.

Cauzele repetării

Cărţile 1 şi 2 Cronici ne descriu perioada istorică, care începe 
cu anul 1000 şi durează până în anul 500 î. de Cr.:este  aceeaşi 
perioadă descrisă şi în cărţile 1 şi 2 Samuel şi 1 şi 2 Împăraţi. 
În variantele străvechi ale Vechiului Testament cărţile Cronicilor 
sunt plasate alături de cărţile Ezra şi Neemia. Limbajul ebraic 
al acestor cărţi se aseamănă într-atât de mult, încât mai multe 
şcoli teologice consideră că 1 şi 2 Cronici au fost cărţi scrise de 
Ezra. Abia mult mai târziu cărţile Cronici au început să fie plasate 
după cărţile Împăraţi, deoarece ele relatează evenimente ce ţin 
de aceeaşi perioadă istorică.

Oare din ce motiv Domnul descrie această perioadă istorică 
în mod repetat? Am putea formula câteva argumente. În primul 
rând, „repetiţia este mama învăţăturii”. În cel de-al doilea rând, 
repetiţia este folosită în Scriptură nu doar pentru învăţătură, cât 
mai ales pentru a evidenţia importanţa unui anumit fapt sau idei. 
Atrageţi atenţia asupra acelor fapte care se repetă în Scriptură. 
Procesul creaţiei se repetă în Cartea Genesa de două ori. Legea 
lui Moise înscrisă în Cartea Exodul - se repetă şi în Deuteronom. 
Biografia lui Isus Hristos se repetă în Noul Testament de patru 
ori. Şi această perioadă din istoria poporului evreu, descrisă în 
cărţile 1 şi 2 Samuel şi 1 şi 2 Împăraţi -  se repetă în cărţile 1 şi 
2 Cronici.

Dar ce anume se evidenţiază în cărţile Cronici? Răspunsul 
evident la această întrebare este: Împărăţia lui Dumnezeu. Isus 
a spus că Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să fie centrul căutărilor 
şi a rugăciunilor noastre, trebuie să fie scopul spre care ajun-
gem prin naşterea din nou (Mat. 6:33; Ioan 3:3-5). Aşadar, este 
un lucru foarte important să luăm cunoştinţă de acest concept 
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al Împărăţiei lui Dumnezeu, concept despre care găsim scris în 
cărţile 1 şi 2 Samuel şi 1 şi 2 Împăraţi. Dumnezeu vrea ca noi să 
conştientizăm faptul că El este Împăratul, devenind astăzi supu-
şii Împărăţiei Lui. Iată motivul pentru care Dumnezeu relatează 
în mod repetat povestirea acestei perioade istorice.

Un al treilea motiv al repetării acestor relatări este că Dum-
nezeu doreşte ca noi să înţelegem că poporul Său L-a respins pe 
El ca şi Împărat al său, iar acum noi cu toţii resimțim consecinţele 
acestui fapt. De asemenea, Dumnezeu doreşte ca noi să vedem 
cum a avut loc această lepădare de Domnul, fiindcă ea reflectă 
realitatea dureroasă a faptului că şi noi, astăzi, suntem în perico-
lul de a-L respinge pe Dumnezeu ca și Împărat al nostru.

Vremuri şi perioade

Odată cu înrobirea şi ducerea în Babilon a Regatului de Sud, 
a început o eră nouă, aşa-numită „vremea neamurilor”. Dumne-
zeu a dorit ca forma de guvernare a poporului Său să fie  teocra-
ţia, în cadrul căreia El să fie Împărat, iar oamenii să fie supuşii 
Lui. Însă din moment ce copiii lui Israel au respins această ordine 
a lucrurilor, Dumnezeu a spus: „Ei bine, atunci voi veţi fi risipiţi, 
împrăştiaţi  printre naţiunile păgâne”. Începând cu perioada de 
robie babiloniană, Dumnezeu n-a mai acţionat prin aşa împăraţi 
precum a fost David, care a împlinit toată voia Sa, ci dimpotrivă, 
El s-a folosit de astfel de împăraţi precum a fost Nebucadneţar şi 
Cir cel Mare, care erau nişte împăraţi păgâni. Aceste cărţi istori-
ce ale împărăţiei ne relatează despre faptul că planurile lui Dum-
nezeu se realizează chiar şi atunci când nişte împăraţi păgâni 
stăpânesc peste poporul Său. Dumnezeu continuă să aducă la 
împlinire planurile Sale chiar şi prin intermediul lor. Planurile şi 
intenţiile lui Dumnezeu vor deveni realitate oricum, acestea fiind 
de neînvins, chiar şi în cazul în care noi Îl respingem pe Domnul 
ca şi Împărat al nostru.
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În aşa-numita „perioadă a neamurilor” Împărăţia lui Dumne-
zeu se află înlăuntrul fiecărui credincios în parte care Îl recu-
noaşte pe Dumnezeu în calitate de Împărat al său. Ei locuiesc 
în mediul unor oameni necredincioşi, şi majoritatea lor se află 
sub conducerea necredincioşilor. Aceştia sunt împrăştiaţi printre 
necredincioşi ca şi sarea, pentru a conferi gust vieţii de pe pă-
mânt. Acest fapt deloc nu înseamnă  că naţiunea în care locuiesc 
aceşti oameni ai Împărăţiei este o naţiune credincioasă sau ev-
lavioasă. Din momentul în care poporul evreu a respins ordinea 
pe care a dorit Dumnezeu s-o instituie  (teocraţia), pe pământ nu 
mai există nici o naţiune care să fie condusă în exclusivitate de 
Dumnezeu. Împărăţia lui Dumnezeu este trăită în inimile oame-
nilor (Luca 17:9-10). 

Cea de-a patra cauză pentru repetarea evenimentelor istori-
ce în cărţile Cronicilor este că nu a fost relatată întreaga istorie. 
Ezra a considerat că autorii cărţilor 1 şi 2 Samuel şi a cărţilor 1 şi 
2 Împăraţi au redat evenimentele istorice din perioada lor, dintr-o 
perspectivă strict omenească, aşa că a fost nevoie de cineva 
care să le relateze din perspectiva lui Dumnezeu. Tocmai din 
acest motiv, el scrie cărţile 1 şi 2 Cronici.

Omiterile

În pofida faptului că relatarea istorică se repetă, totuşi aceste 
cărţi se deosebesc foarte mult una de alta. Putem afla care este 
cheia acestor deosebiri în titlul dat cărţilor Cronici în Septuaginta: 
„Omiteri”, cu sensul de ceea ce a fost trecut cu vederea. Acest 
titlu ne demonstrează că unele fapte, evenimente, au fost trecute 
cu vederea sau omise atunci când această perioadă istorică a 
fost descrisă în cărţile Cronici, spre deosebire de relatarea ace-
leiaşi perioade în cărţile Samuel şi Împăraţi în care, de pildă, 
păcatul lui David, cât şi al lui Solomon, ocupă un număr conside-
rabil de pagini.

Omiterea descrierii păcatului lui David este o veste bună. 
Aplicând acelaşi principiu, putem spune că şi păcatele noastre 
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vor fi odată omise, atunci când ne vom înfăţişa înaintea lui Dum-
nezeu, fiindcă ne-am încredinţat în Isus Hristos, în ce priveşte 
mântuirea noastră. Din acelaşi motiv, descrierea păcatului lui So-
lomon de asemenea constituie una dintre aceste extraordinare 
omiteri ale lui Ezra din cărţile Cronici.

În zilele noastre, când are loc pregătirea unui reportaj, se fo-
losesc câteva camere de luat vederi, pentru a putea prezenta si-
tuaţia din câteva perspective, tot astfel, cărţile Samuel şi Împăraţi 
ne prezintă această perioadă din istoria poporului evreu dintr-o 
perspectivă omenească, însă cărţile 1 şi 2 Cronici ne-o prezin-
tă din perspectiva lui Dumnezeu. Cum era şi de aşteptat, unele 
fapte omise din cărţile Cronici ne cutremură. De pildă, Regatul 
de Nord, care era un regat totalmente răzvrătit şi nelegiuit, nu 
este niciodată menţionat după dezbinarea împărăţiei. Oare din 
ce motiv? Deoarece cărţile Cronici evidenţiază, pun în relief ge-
nealogia lui David, sau casa sa, – seminţia lui Iuda. Genealogiei 
lui David i se acordă o atenţie sporită în cărţile Cronici, fiindcă 
Mesia urma să vină prin urmaşii lui David.

Cărţile Cronici îi evidenţiază de asemenea şi pe acei împă-
raţi prin care în ţară venea renaşterea spirituală, restaurarea şi 
reforma. Prin astfel de împăraţi precum au fost Asa, Iosafat, Ioas, 
Ezechia şi Iosia din Regatul de Sud - în ţară pătrundea binele. 
Împăraţii răi sau acei împăraţi care n-au realizat nimic bun (toţi 
împăraţii Regatului de Nord) nici nu sunt menţionaţi în Cronici.

De exemplu Iosia, acest împărat, a început reconstrucţia tem-
plului, timp în care preotul Hilchia a găsit sulurile Legii. Oamenii 
se îndepărtaseră atât de mult de Dumnezeu şi deveniseră într-a-
tât de păcătoşi, încât uitaseră cu totul de Legea Domnului. Când 
aceste suluri i-au fost citite împăratului, Iosia dintr-odată a con-
ştientizat faptul că au păcătuit cu toţii şi nu s-au supus poruncilor 
date de Dumnezeu: astfel acest împărat a readus naţiunea sa la 
Dumnezeu şi la ascultarea de Legea lui Dumnezeu (2 Cr. 34). 

Cărţile 1 şi 2 Cronici, într-o oarecare măsură, putem spune 
că ne oferă unele interpretări şi comentarii asupra cărţilor Samu-
el şi Împăraţi. Tocmai din acest motiv găsim mereu scris în cărţile 
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Împăraţi sintagma: „…sunt scrise în cartea Cronicilor împăraţilor” 
(1 Împ. 14:19; 2 Împ. 1:18; 10:34), deoarece Autorul cărţilor Îm-
păraţi (Duhul Sfânt) doreşte ca noi să privim la un anumit împărat 
sau la un anumit eveniment din perspectiva lui Dumnezeu.

Haideţi să analizăm ce ni se relatează despre David. Căr-
ţile Cronici ne arată că explicaţia succesului politic al lui David 
constă în faptul că el a fost binecuvântat pentru a aduce bucu-
rie poporului lui Dumnezeu. În cărţile Cronici vedem influenşa 
covârşitoare pe care a exercitat-o  David în vederea închinării 
poporului Israel. În capitolele 15 şi 23 din 1 Cronici ne este re-
latat despre cum David a organizat corurile şi muzicanţii. David 
avea o imensă orchestră şi un cor de patru mii de leviţi. Aportul 
lui David în domeniul închinării este evidenţiat în cărţile Cronici, 
chiar dacă acest fapt uită să-l menţioneze cărţile Împăraţi. Prin 
aceasta Dumnezeu vrea să ne spună cât este de importantă, din 
perspectiva Lui, închinarea noastră.

De asemenea, în cărţile Cronici găsim explicaţia din ce motiv 
lui David nu i-a fost îngăduit să zidească o Casă a Domnului: fi-
indcă el a fost un om de război şi a vărsat mult sânge (1 Cr. 22:8-
9). Anume cărţile Cronici ne explică motivul pentru care Iosafat, 
împăratul evlavios, s-a întâlnit cu Ahab, împăratul nelegiuit: copiii 
acestor doi împăraţi erau în relaţie de căsătorie, aşa că ei doi 
aveau nepoţi comuni (2 Cr. 18:1).

Rugăciunea pentru renaşterea spirituală

Iată unul dintre cele mai importante versete din cărţile Cro-
nici: „dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se 
va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la 
căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi 
tămădui ţara” (2 Cr. 7:14).

Iată Cuvântul rostit de Dumnezeu şi adresat poporului Său, 
care vizează aspectul religios şi politic al acestei naţiuni. Dum-
nezeu încheie cu poporul Său un legământ şi El spune: „Eu sunt 
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gata să iert şi să vindec. Însă mai înainte ca Eu să iert şi să vin-
dec, trebuie să știți că există căi ale neprihănirii pe care aş dori 
ca poporul Meu să meargă”. Consider că acest verset ar trebui 
să fie interiorizat de fiecare dintre noi la nivel personal, iar mai 
apoi – la nivelul întregii naţiuni.

Cheia spre înţelegerea diferenţelor şi a repetărilor acestei 
perioade a istoriei ebraice pe care o găsim în cărţile Cronici, ar fi 
următoarea: căile lui Dumnezeu – nu sunt şi căile noastre; gân-
durile Lui – nu sunt gândurile noastre. Există o mare diferenţă 
între ceea la ce se gândeşte şi ce face Dumnezeu şi între ceea 
la ce ne gândim şi ce facem noi: e o diferenţă atât de mare, pe 
cât de mare este  distanța dintre cer și pământ (Is. 55:8-9). Dacă 
doriţi să vedeţi care este perspectiva lui Dumnezeu şi dacă doriţi 
să gândiţi şi să procedaţi în conformitate cu ceea ce gândeşte şi 
procedează Dumnezeu - atunci citiţi cărţile Cronici. Veţi desco-
peri o veste extraordinară ce vizează valorile şi perspectiva.

„Omiteri” este un titlu foarte reușit pentru cărţile Cronici. Este 
o veste bună atunci când descoperim că păcatele noastre pot fi 
omise de Dumnezeu, precum au fost omise şi păcatele lui So-
lomon şi ale lui David, în aceste cărţi. De asemenea, aceste cărţi 
constituie pentru noi o puternică avertizare ce ne insuflă groaza 
atunci când realizăm că Dumnezeu a „omis” și Regatul de Nord. 
Dumnezeu n-a amintit niciodată de Regatul de Nord, deoarece 
locuitorii s-au îndepărtat cu desăvârșire de Dumnezeu și de sco-
purile Lui. Ar fi înţelept să ne gândim că Dumnezeu ignoră astăzi 
întreaga noastră existenţă şi o va ignora şi în veşnicie, dacă noi 
nu ne vom strădui să ne conformăm gândurile, căile şi viaţa po-
trivit cu voia lui Dumnezeu, armonizându-ne cu El și mergând pe 
căile prevăzute de El.

Rugăciunea mea este ca aceste comparaţii dintre cărţile 
Cronici, pe de o parte, şi cărţile Împăraţi, pe de altă parte, să vă 
îndemne să observați diferența dintre perspectiva lui Dumnezeu 
și  perspectiva umană, şi nu doar în acea perioadă trecută a isto-
riei, ci şi în timpul de faţă, în care trăim acum, împreună cu dvs.
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Întrebări pentru discuţie

1.  Care sunt cauzele expunerii repetate a întâmplărilor de-
scrise în cărţile Samuel şi Împăraţi?

? - Repetiţia este mama învăţăturii;

 - În aşa mod se reliefează importanţa acestor evenimente;

 - Este important să realizăm  că poporul L-a respins pe Dumnezeu, 
ca și Împărat al său;

 - Necesitatea descrierii evenimentelor din diferite perspective, cre-
ând o imagine de ansamblu.

2.  Am putea deduce că autorul cărţilor 1 şi 2 Cronici a avut 
acces la un şir de documente istorice. Enumeraţi-le în-
tr-o ordine corespunzătoare, folosind următoarele refe-
rinţe: 1 Cr. 29:29; 2 Cr. 9:29; 2 Cr. 12:15; 2 Cr. 13:22; 2 Cr. 
20:34; 2 Cr. 24:27; 2 Cr. 26:22; 2 Cr. 27:7; 2 Cr. 32:32; 2 Cr. 
33:19.

?	 Cartea lui Samuel văzătorul, cartea profetului Natan, cartea vă-
zătorului Gad, cartea profetului Natan, proorocia lui Ahia din Silo, 
descoperirile proorocului Ieedo, cartea proorocului Şemaia şi a 
proorocului Ido, cărţile spiţelor de neam, istoria lui Iehu, fiul lui Ha-
nani, istoria din cartea Împăraţilor, faptele lui Ozia scrise de Isaia, 
cartea împăraţilor lui Israel şi Iuda, vedenia proorocului Isaia, car-
tea împăraţilor lui Iuda şi Israel, cartea lui Hozai.

3.  Ultimul împărat-reformator al lui Iuda a fost Iosia. Ce a 
făcut Iosia în anii săi de domnie (2 Cr. 34:36)?

?  Răspunsuri diferite.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.



122

CĂRŢILE EZRA ŞI NEEMIA

PRINCIPIILE LUCRĂRII LUI DUMNEZEU 
PRIN INTERMEDIUL OAMENILOR

În acest capitol vom prezenta o scurtă privire de ansamblu 
asupra cărţilor Ezra şi Neemia care, de rând cu Cartea Estera, 
sunt considerate drept cărţi istorice scrise în perioada de după 
robie. Robia babiloniană a constituit un eveniment de hotar în ca-
drul istoriei poporului evreu. Atunci când vom studia cărţile profe-
ţilor, vom descoperi că profeţii sunt clasificaţi conform perioadei 
în care au trăit: profeţi care au trăit până la robie, în timpul peri-
oadei de robie şi propriu-zis după robie. În cărţile Ezra, Neemia 
şi Estera ni se descrie deci perioada istorică de după robie, iar 
în această perioadă au scris, au predicat, au trăit şi au murit o 
seamă de profeţi care despre care se menționează în Biblie.

Întoarcerea din robia babiloniană

Întoarcerea din robia babiloniană a avut loc în trei etape. Pri-
ma întoarcere a avut loc în scurt timp după ce Cir cel Mare a 
emis un ordin care permitea revenirea în patrie a tuturor evrei-
lor. Voievodul Zorobabel şi marele preot Iosua au condus acea 
primă revenire în patrie a poporului evreu, prin anul 537 î. d. Cr. 
Scopul acestor oameni care reveneau acum în Regatul lui Iuda 

LECŢIA 15 
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era reconstrucţia templului.
Curând lucrările care abia demaraseră, au fost oprite prin 

prigoane din partea opoziţiei. Construcţia a început abia după ce 
profeţii Hagai şi Zaharia au prorocit în Numele Domnului şi i-au 
încurajat pe iudei să ducă la bun sfârşit lucrul început. De fapt lu-
crările au fost reluate mai mult datorită slujirii acestor doi profeţi, 
iar încheierea reconstrucţiei templului a avut loc în anul 516 î. d. 
Cr., după 21 de ani de la începutul lucrărilor.

În anul 458 î. d. Cr. Ezra a condus cea de-a doua revenire în 
patrie. Acest preot şi cărturar extraordinar era şi un mare învăţă-
tor al Scripturii. Ezra a introdus un suflu nou de viață și dinamism 
în slujirea din templul reconstruit de curând. Aceasta a avut loc 
deci la 79 de ani de la prima întoarcere în ţara lui Iuda şi la 58 de 
ani de la momentul reconstrucţiei templului.

După treisprezece ani de la revenirea lui Ezra, Neemia a 
condus cea de-a treia întoarcere în patrie. Scopul său era să 
restaureze din nou zidurile din jurul Ierusalimului. Profetul Ma-
leahi a lucrat împreună cu Neemia în procesul ridicării zidurilor 
Ierusalimului.

Conţinutul similar al cărţilor Ezra şi Neemia

Cărţile Ezra şi Neemia au fost numite „Evanghelii sinoptice 
ale Vechiului Testament”, deoarece conţinutul acestor două cărţi 
au în comun multe aspecte similare. Să vedem care sunt deci 
trăsăturile sau aspectele comune:
1.  Limbajul ebraic al acestor două cărţi se aseamănă într-atât 

de mult, încât acestea ar fi putut să fie scrise de către un 
singur autor, de Ezra.

2.  Tema centrală a ambelor cărţi o constituie unul şi acelaşi 
eveniment – reîntoarcerea din robia babiloniană şi lucrarea 
lui Dumnezeu la reconstrucţia templului din Ierusalim.

3.  Aceste două cărţi scot în relief principiile de care este nece-
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sar să se ţină cont atunci când  o lucrare omenească trebuie 
să reprezinte lucrarea lui Dumnezeu.

4.  Ambele cărţi ne oferă două exemple extraordinare de con-
ducători – Ezra şi Neemia. Deşi aceşti doi bărbați se deose-
beau prin stilul lor de conducere şi prin darurile pe care le 
posedau, ei ambii au fost mari lideri. Ezra a fost preot şi căr-
turar, care a predicat Cuvântul Domnului. Lucrarea lui Ezra 
ar putea fi numită o lucrare pastorală. În schimb Neemia era 
un enoriaş, un zidar practic şi pragmatic.

5.  Cărţile lor au o structură similară: primele capitole din am-
bele cărţi descriu lucrarea de reconstrucţie care urma să fie 
făcută, şi apoi, după ce această lucrare este încheiată, po-
porul se îndepărtează de Domnul. De asemenea, capitolul 9 
din Ezra, precum şi capitolul 9 din Neemia, ni-i prezintă pe 
cei doi conducători într-o stare de rugăciune, de durere, de 
mărturisire şi pocăinţă pentru poporul care s-a îndepărtat de  
Domnul.

6.  În ambele cărţi este menţionat Cir, împăratul păgân care a 
susținut și a favorizat decizia de întoarcere în ţară, un împă-
rat care a simpatizat poporul evreu şi i-a oferit ajutorul, pen-
tru ca lucrarea lui Dumnezeu să poată fi adusă la împlinire 
prin poporul Său.

7.  Ambele cărţi se încheie pe o notă spiritual-optimistă şi încu-
rajatoare.

Lecţiile excepționale din Cartea Ezra

Deşi cărţile Ezra şi Neemia sunt foarte asemănătoare, totuşi, 
fiecare din ele are trăsături distinctive. Să examinăm mai în deta-
liu conținutul cărţii Ezra.

Ezra s-ar cuveni să fie pus în rândul unor oameni de seamă 
ai lui Dumnezeu, precum sunt Moise, Samuel şi David. Întreaga 
lui activitate de slujire a fost direcţionată spre renaşterea intere-
sului faţă de Cuvântul lui Dumnezeu.
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În Ezra 7:10 citim: „Căci Ezra îşi pusese inima să adânceas-
că şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni 
în mijlocul lui Israel legile şi poruncile”. Acest verset ne prezintă 
viaţa lui Ezra, împărţind-o în trei perioade. El şi-a dedicat inima 
învăţării şi cunoaşterii Cuvântului lui Dumnezeu, studiindu-L în 
mod detaliat. În cea de-a doua parte a activităţii sale Ezra a trăit 
după Cuvântul Domnului, împlinind tot ceea ce este scris în el. În 
cea de-a treia perioadă a vieţii sale Ezra s-a consacrat în întregi-
me predicării Cuvântului lui Dumnezeu şi învăţării oamenilor, ca 
ei să urmeze calea Domnului.

Analizând aportul lui Ezra în lucrarea Domnului, ne putem 
da seama cu uşurinţă de motivul pentru care noi îl plasăm în ca-
tegoria oamenilor de tipul lui David, Samuel şi Moise. După cum 
am şi menţionat anterior, Ezra este considerat ca fiind autorul 
cărţilor Cronici, Ezra şi Neemia. De asemenea, el a scris cel mai 
lung capitol din Biblie – Psalmul 119, care are 176 de versete. 
Acest singur capitol este mult mai lung decât unele cărţi din Bi-
blie. Dintre cele 176 de versete ale acestui psalm, în fiecare al 
doilea verset este menţionată Scriptura. Acest fapt ne demon-
strează profunzimea cu care acest om a fost dedicat Cuvântului 
lui Dumnezeu.

Prin tradiţie, teologii consideră că atâta timp cât Ezra s-a 
aflat în robie şi n-a putut să îndeplinească funcţia sa de preot în 
templu, el a fondat sinagogile, ceea ce ar fi echivalent cu grupe-
le de studiu biblic sau cu  şcolile duminicale contemporane. De 
asemenea, teologii sunt de părere că Ezra a avut un rol decisiv 
în constituirea Vechiului Testament în forma lui actuală, contem-
porană. Mai mult ca atât, el a condus cea de-a doua revenire 
a evreilor din robia babiloniană. Anume Ezra a fost acela care 
a implementat slujirea vie, dinamică, a predicării Cuvântului lui 
Dumnezeu în templu, fapt care a fost realizat încă înainte de 
revenirea în patrie a evreilor. Ezra a adus cu sine un mare grup 
de preoţi şi cărturari care au început să-i înveţe pe oameni, îm-
preună cu el, Cuvântul lui Dumnezeu, după ce au revenit în ţară.
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Principiile lucrării lui Dumnezeu

Primul principiu este următorul: când este o lucrare a Dom-
nului care trebuie să fie făcută, Dumnezeu Însuşi va fi iniţiatorul 
acestei lucrări (Rom. 11:36). Dumnezeu reprezintă sursa aces-
tei lucrări, Puterea ce stă în spatele ei, iar Slava Sa constituie 
scopul acestei lucrări. Reieşind din conținutul primelor versete 
ale acestei cărţi, consider că anume în acest mod Ezra şi-a ales 
priorităţile pentru viaţa sa. 

Cel de-al doilea principiu sună astfel: când Dumnezeu va in-
tenţiona să-Şi aducă la împlinire lucrarea Sa prin intermediul oa-
menilor, El le va oferi oamenilor directive clare referitor la aceas-
tă lucrare, aşa încât ei o vor împlini pentru Domnul. 

Un al treilea principiu este că Dumnezeu va fi Acela Care va 
asigura cu tot ceea ce este necesar pentru ca lucrarea să poată 
fi împlinită. Acesta este un principiu foarte important menţionat şi 
întărit în Scriptură. În Evanghelia după Matei 6:33 Isus a spus: 
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, 
şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. Atunci când 
cunoaştem cu siguranţă aceea ce vrea Dumnezeu ca noi să rea-
lizăm, şi noi facem lucrul acesta într-un mod corect înaintea Lui, 
El ne va da tot ceea de ce avem nevoie pentru a putea împlini 
lucrarea Sa.

Un al patrulea principiu este că atunci când Dumnezeu face 
o lucrare, El ne asigură nu doar cu ceea ce este necesar pentru 
acea lucrare, ci ne asigură cu mult mai mult decât noi cerem sau 
ne gândim să-I cerem (Efes. 3:20). Acei oameni care au revenit 
în ţară cu Ezra, abia dacă aveau  resursele necesare pentru a-şi 
încheia lucrarea, însă atunci când a fost vorba de reconstrucţia 
templului, ei au primit resurse chiar mai multe decât ar fi avut 
nevoie.

Cel de-al cincilea principiu este că atunci când dvs. veţi face 
lucrarea lui Dumnezeu, să nu fiți surprins dacă satan va căuta 
să împiedice cel mai mult acea lucrare despre care veți fi sigur 
că este bună. Vrăjmaşul sufletelor noastre va căuta să ne abată 
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de la ţintă, pentru ca noi să renunțăm să facem cea mai bună 
lucrare pentru Domnul. El ne va şopti: „Realizează numai ceea 
ce ţi se pare că este bun, însă nu insista să împlineşti planul lui 
Dumnezeu care este cel mai bun pentru viaţa ta”.

În capitolul următor vom analiza într-un mod mai detaliat cel 
de-al cincilea principiu, precum şi alte principii suplimentare.

Întrebări pentru discuţie

1.  Cine a condus fiecare dintre cele trei etape de întoarcere 
a evreilor? Care a fost scopul principal al fiecărei etape?

? - Zorobabel. Scopul – reconstrucţia templului.
 - Ezra. Scopul – reinstituirea slujbelor la templu.
 - Neemia. Scopul – reconstrucţia zidurilor Ierusalimului.

2.  Care sunt aspectele comune în cărţile Ezra şi Neemia?
? - Probabil au fost scrise de unul şi acelaşi autor – Ezra.
 - Tema principală a ambelor cărţi o constituie întoarcerea din ro-

bia babiloniană şi lucrarea Domnului în procesul de reconstruire a 
templului din Ierusalim.

 - Ambele cărți au o structură similară: primele capitole din ambele 
cărţi descriu lucrarea de reconstrucţie care urma să fie făcută, şi 
apoi, după ce această lucrare este încheiată, poporul se îndepăr-
tează de Domnul. De asemenea, capitolul 9 din Ezra, precum şi 
capitolul 9 din Neemia, ni-i prezintă pe cei doi conducători într-o 
stare de rugăciune, de durere, de mărturisire şi de pocăinţă pentru 
poporul care s-a îndepărtat de Domnul.

 - În ambele cărţi este menţionat Cir, împăratul păgân care a susți-
nut și a favorizat decizia de întoarcere în ţară, un împărat care a 
simpatizat poporul evreu şi i-a oferit ajutorul, pentru ca lucrarea lui 
Dumnezeu să poată fi adusă la împlinire prin poporul Său.

 - Ambele cărţi se încheie pe o notă spiritual-optimistă şi încurajatoa-
re.
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3.  Care sunt cele trei perioade din viaţa lui Ezra, menţiona-
te în Ezra 7:10?

?  El şi-a dedicat inima învăţării şi cunoaşterii Cuvântului lui Dumne-
zeu, studiindu-l în mod detaliat. Ezra a trăit după Cuvântul Dom-
nului, împlinind tot ceea ce este scris în el. El s-a consacrat în 
întregime predicării Cuvântului lui Dumnezeu şi învăţării oamenilor, 
ca ei să urmeze calea Domnului.

4.  Care sunt principiile lucrării lui Dumnezeu, enunţate în 
această lecţie?

? - Dumnezeu este iniţiatorul lucrării Sale;
 - Domnul doreşte ca să-şi realizeze lucrarea Sa prin intermediul oa-

menilor;
 - Dumnezeu va asigura toate resursele necesare;
 - Domnul va asigura din plin şi peste aşteptări pe cei care fac lucra-

rea Sa;
 - Satan se opune lucrării lui Dumnezeu.

5.  Ce are în vedere autorul acestui studiu spunând că „bi-
nele este vrăjmaşul a ceea ce este mai bine”?

?  Vrăjmaşul sufletelor noastre va căuta să ne abată de la ţintă, ca noi 
să renunțăm să facem cea mai bună lucrare pentru Domnul. El ne 
va şopti: „Realizează numai ceea ce ţi se pare că este bun, însă 
nu insista să împlineşti planul lui Dumnezeu care este cel mai bun 
pentru viaţa ta”.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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LUCRAREA DOMNULUI ŞI CAUZELE
 EŞECULUI

Cel de-al cincilea principiu pe care l-am analizat în cartea 
Ezra este că atunci când începem să facem lucrarea lui Dum-
nezeu, forţele întunericului din această lume vor căuta să ni se 
opună. Pentru a înţelege mai bine cu ce a trebuit să se confrunte 
Ezra şi ceilalţi evrei atunci când au revenit în ţară împreună cu el, 
este necesar să analizăm mai profund strategia lui satan.

Apostolul Pavel ne revelează în ce constă această strategie 
a lui satan (2 Cor. 2:11; 10:3-5; 11:13-15). Satan este un minci-
nos. Lui îi place să falsifice lucrurile şi să plăsmuiască minciuni. 
El cunoaşte prea bine că cel mai mare vrăjmaş al lucrurilor celor 
mai bune (excelente) sunt lucrurile bune. Atunci când Îl lăsaţi pe 
Dumnezeu să lucreze prin dvs., experimentaţi cu adevărat ceea 
ce este cel mai bun, oferit de Domnul. Satan se va opune ca 
dvs. să experimentaţi din ceea ce este cel mai bun, din lucrurile 
excelente pe care Dumnezeu vi le-ar oferi. Din moment ce satan 
este foarte inteligent, el ştie prea bine că nu va reuşi să vă abată 
de la a împlini voia lui Dumnezeu, ispitindu-vă, de exemplu, să 
jefuiţi o bancă. Ceea ce va face el, este că vă va determina să 
faceţi ceea ce este pur și simplu bine, dar în același timp să ratați 
ceea ar fi fost excelent. De exemplu, dacă dvs. locuiţi într-un car-
tier prestigios şi foarte confortabil, iar voia lui Dumnezeu pentru 
viaţa dvs. este să fiţi un medic-misionar într-o ţară unde nu există 

LECŢIA 16 
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asistenţă medicală, atunci satan vă va ispiti să rămâneţi pur și 
simplu să fiți un medic bun în cartierul dvs. frumos, confortabil, şi 
mai ales, prestigios. Acesta va fi un scop bun pentru viaţa dvs., 
dar în același timp va fi mult mai prejos decât acel lucru excelent 
pe care Dumnezeu l-a intenţionat cu privire la dvs.

Cel de-al şaselea principiu pe care ni-l oferă Ezra este strâns 
legat de principiul precedent: atunci când căutaţi să faceţi lucra-
rea lui Dumnezeu, trebuie întotdeauna să fiţi gata să întâmpinaţi 
opoziţie. Uneori, când oamenii încep să facă lucrarea lui Dum-
nezeu şi se confruntă cu obstacole, ei încep să se îndoiască de 
călăuzirea lui Dumnezeu sau de felul în care au înţeles ei voia lui 
Dumnezeu. Ei presupun, într-un mod greşit, că dacă fac lucrarea 
lui Dumnezeu, nu ar trebui să existe piedici şi obstacole. Acest 
lucru pur și simplu nu este adevărat! Când Dumnezeu începe să 
lucreze prin oamenii Săi, neapărat va veni şi satan. De vreme ce 
satan se opune tuturor lucrurilor pe care le săvârşeşte Isus Hris-
tos, trebuie să ne aşteptăm şi noi că vom întâmpina piedici atunci 
când Îl vom lăsa pe Hristos să facă ceva prin noi. Uneori oamenii 
care vi se opun nici nu conştientizează faptul că sunt manipulați 
de satan (vezi Marcu 8:27-33).

Cartea Ezra ne vorbeşte despre faptul că opoziţia va avea 
loc pe două planuri.

În primul rând, va fi o opoziţie evidentă din exterior. De 
exemplu, când evreii au revenit din robie în Ierusalim pentru a 
reconstrui templul, localnicii căutau să-i sperie şi să-i intimideze, 
punându-le mereu piedici. Ei i-au trimis împăratului Artaxerxe o 
scrisoare falsă și oamenii lui Dumnezeu au trebuit, pentru un 
timp, să înceteze lucrările de construcție (Ezra 4). Şi în Cartea 
Neemia găsim scris că în timp ce evreii ridicau zidul cetăţii, cu o 
mână lucrau, iar în altă mână ţineau arma (Neemia 4:17). Într-un 
anume sens, este mult mai uşor să facem faţă opoziţiei din exte-
rior, fiindcă ea este evidentă – ea vine din afară – iar noi o putem 
vedea şi înfrunta.

Cel de-al doilea plan al opoziţiei vine din interior. Când evreii 
întorşi din robie au venit să reconstruiască templul, localnicii pă-
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gâni din Iuda şi din Ierusalim s-au apropiat de Zorobabel şi de 
Iosua, fiul lui Ioţadac şi i-au spus: „Să zidim şi noi cu voi; căci şi 
noi chemăm ca şi voi pe Dumnezeul vostru şi-I aducem jertfe din 
vremea lui Esar-Hadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici” 
(Ezra 4:2). Însă Zorobabel şi Iosua, fiul lui Ioţadoc, le-au răs-
puns: „Nu se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului 
nostru; ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Isra-
el…” (Ezra 4:3). Zorobabel şi Iosua au instituit un principiu im-
portant referitor la lucrarea lui Dumnezeu: aceasta trebuie să fie 
făcută numai de poporul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte: „Acesta 
este planul lui Dumnezeu: de a folosi puterea lui Dumnezeu în 
poporul Său, pentru a aduce la împlinire scopul lui Dumnezeu 
potrivit planului Său”.

Cel de-al şaptelea principiu spune că Dumnezeu, Care este 
iniţiatorul, Care ne oferă claritate şi călăuzirea Sa, asigurându-ne 
cu tot ceea ce este necesar pentru a face lucrarea Sa, El În-
suşi va înfrânge orice opoziţie care împiedică lucrarea Sa. Acest 
principiu minunat încurajează şi oferă speranţe mari slujitorilor 
lui Dumnezeu din întreaga lume, care înfruntă cu credincioşie 
obstacolele.

Acelaşi Dumnezeu al lui Ezra şi Neemia este capabil și as-
tăzi să învingă orice opoziţie care împiedică lucrarea Sa, la fel 
precum a făcut-o şi pe vremea lor (Ezra 6:6-8). Împăratului Ar-
taxerxe vrăjmaşii lui Iuda i-au trimis o scrisoare prin care îi adu-
ceau la cunoştinţă că iudeii sunt un popor foarte rebel, cărora 
nu se cuvine să li se încredinţeze reconstrucţia zidurilor cetăţii și 
templului (Ezra 4:11-16). Însă mai târziu, când împăratul Dariu a 
cercetat cronicile, a depistat decretul emis de către împăratul Cir 
care le-a pus evreilor la dispoziţie şi materialele necesare numai 
pentru ca templul să fie reconstruit. Atunci el le-a spus: „Lăsaţi 
să meargă înainte lucrările acestei Case a lui Dumnezeu; dregă-
torul iudeilor şi bătrânii iudeilor s-o zidească iarăşi pe locul unde 
era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veţi avea de făcut 
faţă de aceşti bătrâni ai iudeilor, pentru zidirea acestei Case a lui 
Dumnezeu: cheltuielile, luate din averile împăratului venite din 
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birurile de dincolo de Râu, să fie plătite îndată oamenilor acesto-
ra ca să nu înceteze lucrul” (Ezra 6:7-8).

Dumnezeu a învins opoziţia, iar lucrarea Sa a fost făcută.
Cel de-al optulea principiu este că atunci când Dumnezeu 

Îşi face lucrarea prin poporul Său, observatorii păgâni vor fi şi 
ei salvaţi, pe măsură ce vor urmări cum decurge lucrarea Dom-
nului. Când vor vedea ei cum Dumnezeu lucrează prin interme-
diul nostru, vor recunoaște că noi nu suntem decât nişte vase 
pământeşti care nu sunt singure capabile să facă o asemenea 
lucrare, şi atunci ei vor începe să conştientizeze că aceasta este 
lucrarea lui Dumnezeu. Ei vor începe să înţeleagă că Dumnezeu 
este Iniţiatorul, Sursa şi Puterea care stă în spatele tuturor lucră-
rilor săvârşite de poporul Său.

Anume în acest mod sunt mântuiţi acei oameni care urmă-
resc cum se face lucrarea Domnului. În Ezra 6:21-22 citim des-
pre faptul cum unii oameni din popoarele păgâne, care locuiau 
în Iuda, s-au întors de la obiceiurile lor amorale şi s-au alipit de 
evrei, închinându-se împreună cu ei Domnului Dumnezeu, când 
evreii au sărbătorit Paştele. Acest fapt se deosebeşte de necre-
dincioşii care au dorit să ia parte în lucrarea Domnului, nefiind 
născuţi din nou. Atunci când păgânii sunt salvaţi, ei aparţin popo-
rului lui Dumnezeu şi devin oameni prin care Domnul vrea să-şi 
facă lucrarea Sa în această lume.

Acum ne-am apropiat de al nouălea principiu: oricine este 
implicat în conducerea lucrării lui Dumnezeu, va descoperi că 
lucrarea Domnului ne este descoperită în Cuvântul Domnului. 
În această situaţie Ezra devine pentru noi un exemplu demn de 
urmat. El a hotărât în inima lui să studieze Cuvântul lui Dumne-
zeu, să asculte şi să împlinească acest Cuvânt, iar mai apoi, să-i 
înveţe în Israel pe toţi oamenii poruncile și regulamentele care se 
revelează în acest Cuvânt. Ezra înţelegea ce reprezintă lucrarea 
lui Dumnezeu, pentru că cunoştea bine Cuvântul lui Dumnezeu. 
Şi lucrarea pe care Dumnezeu a prevăzut-o pentru Ezra consta 
în a implementa, în templul reconstruit, slujirea vie de învăţare a 
Cuvântului lui Dumnezeu.
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Cel de-al zecelea principiu este unul foarte realist: atunci 
când lucrarea Domnului este încheiată, Dumnezeu adeseori în-
găduie ca intermediarii – oamenii prin care s-a făcut lucrarea 
– să sufere un eşec. Dumnezeu urmăreşte să demonstreze prin 
aceasta că sursa puterii acestor oameni a fost numai El. În am-
bele cărţi, atât în Ezra, cât şi în Neemia, ne este relatat faptul că 
după ce marea lucrare a lui Dumnezeu a fost realizată, oamenii 
s-au îndepărtat de Domnul. Poporul Domnului s-a împotmolit în 
tradiţiile idolatre ale popoarelor păgâne care locuiau pe pământul 
lor. Acesta este un exemplu trist şi foarte serios din viaţa unor 
mari oameni şi lucrări ale Domnului. Probabil, Dumnezeu doreş-
te să ne demonstreze nouă, şi întregii lumi, că anume El a fost 
sursa acelei lucrări, şi nu oamenii care înfăptuiau propriu-zis lu-
crarea Sa.

Există şi o altă cauză pentru care deseori are loc acest eşec, 
şi ea este în mod nemijlocit legată de satan. Cel de-al unspreze-
celea principiu spune că atunci când Dumnezeu lucrează prin-
tr-un om pentru a-Și face lucrarea, satan caută să discrediteze 
oamenii de care s-a folosit Dumnezeu.

Există câteva principii ale lucrării lui Dumnezeu pe care le 
aflăm din Cartea Ezra: planul lui Dumnezeu este de a folosi pu-
terea Lui prin oamenii Săi, pentru a aduce la împlinire scopul lui 
Dumnezeu, potrivit planului Său.

Întrebări pentru discuţie

1.  Care principii ale lucrării lui Dumnezeu au fost enumera-
te în lecţia de faţă? În ce mod cunoaşterea acestor prin-
cipii vă poate ajuta în lucrarea Domnului?

? - când faceţi lucrarea Domnului, întotdeauna fiţi gata să întâmpinaţi 
opoziţie;

 - Dumnezeu va învinge orice opoziţie ce ţine de lucrarea Sa;
 - observatorii păgâni, sau necredincioşi, vor fi mântuiţi pe măsură ce 

vor urmări cum decurge lucrarea Domnului;
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 - lucrarea Domnului ne este revelată în Cuvântul lui Dumnezeu;
 - la încheierea lucrării Sale, Dumnezeu poate îngădui ca oamenii 

prin care s-a făcut lucrarea, să sufere eşec, pentru a le demonstra 
tuturor că sursa puterii lor a fost numai în El.

2.  Citiţi 2 Corinteni 2:11; 10:3-5; 11:13-15. Ce puteţi spune 
despre strategia lui satan? Este necesar să cunoaştem 
metodele prin care el acţionează? De ce?

?	 Răspunsuri diferite.

3.  În lucrarea sa, orice slujitor al lui Dumnezeu se confrun-
tă, în mod inevitabil, cu o opoziţie din exterior şi cu o altă 
opoziţie din interior. Cum înţelegeţi lucrul acesta? Care 
opoziţie este mai dificil de înfruntat? De ce?

?  Răspunsuri diferite.

4.  În ce mod studierea aprofundată a Cuvântului lui Dum-
nezeu ne ajută să facem lucrarea Domnului (Neemia 
1:9)?

?  Este imposibil să faci lucrarea lui Dumnezeu fără a cunoaşte Scrip-
tura. Noi nu vom şti ce aşteptări are Dumnezeu cu privire la noi, 
Cine este sursa noastră de inspiraţie, cum să reacţionăm faţă de 
opoziţie ş.a.m.d.

5.  Cum înţelegeţi concluzia principală: planul lui Dumne-
zeu este de-a folosi puterea Lui prin oamenii Săi, pentru 
a aduce la împlinire scopul lui Dumnezeu, potrivit planu-
lui Său?

?  Răspunsuri diferite.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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PORTRETUL UNUI SLUJITOR AL LUI DUMNEZEU

Dacă în Cartea Ezra ne sunt arătate principiile potrivit că-
rora putem fi siguri dacă lucrarea pe care o facem pentru Dom-
nul este lucrarea lui Dumnezeu, atunci Cartea Neemia acordă o 
mai mare atenţie tipului de conducător, acelui tip de om pe care 
Dumnezeu trebuie să-l găsească, în cazul în care doreşte să-Şi 
aducă la împlinire lucrarea Sa prin oameni. Neemia însuşi este 
un bun exemplu de asemenea conducător.

În timpul când Neemia a fost în calitate de conducător, po-
porul avea nevoie de o renaştere spirituală. Foarte mulţi evrei 
intrau în relaţii de căsătorie cu păgânii care locuiau alături de ei, 
fapt care era o încălcare directă a Legii lui Dumnezeu (Neemia 
13:23-25).

Am putea spune că Ezra a schiţat planul pentru lucrarea lui 
Dumnezeu, iar Neemia a fost zidarul care a adus la împlinire 
lucrarea Domnului ce a fost prevăzută pentru ei amândoi. Pentru 
Neemia, Cuvântul Domnului este pragmatic. El era încredinţat că 
trebuie să se afle în acel loc şi să facă lucrarea Domnului. Atât 
Ezra, cât şi Neemia, reprezintă pentru noi modele extraordinare 
de conducători, deşi au fost doi oameni atât de diferiţi.

Studiind Cartea Neemia, trebuie să înţelegem şi să descope-
rim acele calităţi pe care Dumnezeu le-a găsit la Neemia, pentru 
ca acesta să facă lucrarea respectivă.

LECŢIA 17 
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Prima calitate pe care a manifestat-o Neemia a fost dorinţa, 
disponibilitatea lui de a lua asupra sa povara lucrării lui Dum-
nezeu. Unul dintre principalele indicii care arată că Dumnezeu 
intenţionează să realizeze prin intermediul dvs. o lucrare, o con-
stituie pasiunea și interesul dvs. pentru această lucrare. Dacă 
dvs. aveţi o mare dorinţă pentru realizarea acestei lucrări şi vă 
rugaţi pentru aceasta, probabil, Dumnezeu doreşte ca dvs. să fiţi 
parte a răspunsului la rugăciunea pe care aţi înălţat-o.

Cea de-a doua trăsătură distinctă este că omul care a fost 
ales să conducă lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să aibă un Cu-
vânt din partea lui Dumnezeu referitor la această lucrare. În 
Neemia 1:9 este scris că Neemia ţinea minte Cuvântul Domnului 
spus lui Moise: „…Dacă vă veţi întoarce la Mine şi dacă veţi păzi 
poruncile Mele şi le veţi împlini, atunci, chiar dacă veţi fi izgoniţi 
la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna 
şi vă voi aduce iarăşi în locul pe care l-am ales ca să locuiască 
Numele Meu acolo”. Acest loc era Ierusalimul. Dumnezeu a dorit 
ca Neemia să reconstruiască zidul din jurul Ierusalimului.

Cea de-a treia trăsătură distinctivă este consacrarea sau de-
dicarea faţă de lucrarea pe care vrea Dumnezeu s-o aducă la îm-
plinire. Un om pe care Dumnezeu îl alege să conducă lucrarea Sa, 
trebuie să aibă nu doar chemarea şi Cuvântul din partea Domnu-
lui, dar trebuie să fie şi un om consacrat Domnului pentru a duce la 
bun sfârşit lucrarea Domnului. Consacrarea lui Neemia în lucrarea 
Domnului se manifestă şi prin riscul pe care acesta şi l-a asumat, 
fiind în funcţia de paharnic al împăratului. În Medo-Persia există 
o lege potrivit căreia orice om care era trist sau într-o rea dispo-
ziţie în prezenţa împăratului, trebuia să fie ucis. Însă în cap. 2 din 
Neemia găsim scris că împăratul l-a întrebat pe acesta: „Pentru ce 
ai faţa tristă? Totuşi nu eşti bolnav; nu poate fi decât o întristare 
a inimii” (Neemia 2:2). Neemia recunoaşte că atunci îl apucase o 
mare frică şi rugându-se în inima sa, a decis să-i spună împăra-
tului apăsarea sa: „Trăiască împăratul în veac! Cum să n-am faţa 
tristă, când cetatea în care sunt mormintele părinţilor mei este ni-
micită, şi porţile ei sunt arse de foc?” (v. 3). Domnul era atunci cu 
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Neemia, fiindcă împăratul l-a întrebat: „Ce ceri?” Neemia a rostit în 
gând o rugăciune Dumnezeului cerurilor şi apoi i-a spus împăra-
tului că el ar fi dorit să revină în Ierusalim şi să-l zidească din nou 
(v. 5). Împăratul nu numai că a fost de acord să-i îndeplinească 
cererea lui Neemia, dar şi i-a dat tot necesarul pentru lucrarea pe 
care acesta urma s-o facă. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Neemia 
pentru consacrarea sa în lucrarea lui Dumnezeu.

Cea de-a patra particularitate distinctivă este viziunea lucrării 
lui Dumnezeu. „Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, 
poporul este fără frâu; dar ferice de poporul care păzeşte Legea!” 
(Prov. 29:18). Un lider al lucrării lui Dumnezeu trebuie să aibă o 
viziune din partea lui Dumnezeu pe care s-o împărtăşească cu 
ceilalţi. Când Neemia a revenit în Ierusalim, el a verificat, în mod 
personal, starea cetăţii, până a acumulat întreaga informaţie de 
care avea nevoie. Apoi el s-a întâlnit cu preoţii, cu oamenii de 
seamă şi cu alte persoane oficiale, cărora le-a zis: „Vedeţi starea 
nenorocită în care suntem! Ierusalimul este dărâmat, şi porţile 
sunt arse de foc. Veniţi să zidim iarăşi zidul Ierusalimului şi să nu 
mai fim de ocară!” (Neemia 2:17). Abia după ce Neemia a înțeles 
în mod sigur ce avea de făcut, el le-a spus şi celorlalţi care era 
viziunea lui.

Cea de-a cincea trăsătură distinctivă este de a-i implica şi 
pe alţi oameni în lucrarea Domnului. Atunci când un conducător 
are o viziune din partea Domnului şi o împărtăşeşte cu ceilalţi, 
poporul Domnului îl va urma în această lucrare. Însă atât ei, cât 
şi noi, trebuie să conştientizăm că unul dintre atributele unui con-
ducător al lucrării lui Dumnezeu este capacitatea acestuia de a-i 
motiva pe oameni să-l urmeze în această lucrare. 

Cea de-a şasea trăsătură distinctivă a unui adevărat condu-
cător este capacitatea acestuia de a reacţiona la critică într-un 
mod corect.

Atunci când dvs. faceţi ceva, mai ales lucrarea lui Dumne-
zeu, trebuie să fiți gata să vă confruntați cu diverse piedici şi cri-
tică – chiar şi din partea oamenilor evlavioşi şi spirituali. Neemia, 
bineînţeles, a fost supus şi el criticii (Neemia 4:1-3). 
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Cea de-a şaptea particularitate distinctivă a unui conducă-
tor o constituie o viaţă de rugăciune focalizată asupra lucrării lui 
Dumnezeu. Atrageţi atenţia la faptul de câte ori Neemia ne spune 
că el s-a rugat. Neemia s-a rugat atunci când oamenii îşi băteau 
joc de el (Neemia 4:4-5). La fel, el s-a rugat şi înainte de a-i face 
împăratului acea cerere (Neemia 2:4). El ne demonstrează cum 
este să aplicăm în fapt îndemnul apostolului Pavel: „Rugaţi-vă 
neîncetat” (1 Tes. 5:17).

Cea de-a opta trăsătură distinctivă a conducătorului ales de 
Dumnezeu este aceea de a fi alături de oamenii care fac lucrul 
Domnului. Neemia a fost pe acel zid împreună cu toţi ceilalţi care 
lucrau la construcția acestuia.

Cea de-a noua particularitate pe care o observăm este atitu-
dinea de indignare şi revoltă a conducătorului, faţă de piedicile şi 
opoziţia manifestate împotriva lucrării Domnului. Care este dife-
renţa dintre mânie şi atitudinea de revoltă justificată? Dacă dvs. 
vă mâniaţi din cauza că cineva sau ceva vă stă în cale, deranjân-
du-vă planurile, iar dvs. sunteţi totuși hotărât să continuați ceea 
ce v-aţi pus de gând să faceţi, atunci mânia, în acest context, 
este un păcat. Însă dacă dvs. faceţi lucrarea lui Dumnezeu şi vă 
mâniaţi împotriva forţelor întunericului care caută să vă împiedice 
în lucrul Domnului, atunci mânia dvs. este o atitudine justificată 
de revoltă şi de indignare. De exemplu, atunci când Isus a văzut 
că rânduielile religioase din curtea templului au transformat Casa 
Domnului într-o piaţă şi o peşteră de tâlhari, El Şi-a exprimat în-
tr-un mod justificat indignarea şi revolta, în acest context putem 
spune „o mânie dreaptă” (vezi Ioan 2:12-16). Un conducător al 
lucrării lui Dumnezeu poate fi cuprins de o mânie dreaptă atunci 
când cineva caută să împiedice lucrarea Domnului. Şi Neemia a 
fost un asemenea conducător.

Cea de-a zecea trăsătură distinctivă a unui lider chemat de 
Domnul este totala lui dedicare în lucrarea Domnului. În (Neemia 
4:21-23) citim: „Aşa făceam lucrarea: jumătate din noi stând cu 
suliţa în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În acelaşi timp, 
am mai zis poporului: „Fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim 
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cu slujitorul lui; noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm.” 
Şi nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici fraţii mei, nici slujito-
rii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fieca-
re se ducea cu armele la apă”. Acesta reprezintă un bun exemplu 
de consacrare în lucrarea Domnului.

Cea de-a unsprezecea particularitate, care pare destul de 
stranie la prima vedere, este prezenţa unei viziuni limitate. Limi-
tarea în viziune poate avea atât caracter negativ, cât şi caracter 
pozitiv. Aceasta devine negativă atunci când noi în mod deliberat 
și intenţionat refuzăm să mai ascultăm de vocea raţiunii. Dar ea 
poate avea şi un caracter pozitiv atunci când noi refuzăm să ne 
abatem de la săvârşirea lucrării Domnului. Oamenii nu l-au putut 
determina pe Neemia să coboare de pe zid, în timp ce el con-
struia. Mai mulţi oameni au încercat, în diferite moduri, să-l amă-
gească pe Neemia, astfel încât el să coboare jos, însă nimeni 
n-a reușit să-l distragă de la ţinta asupra căreia acesta şi-a con-
centrat întreaga sa viziune, în raport cu lucrarea lui Dumnezeu.

Cea de-a douăsprezecea particularitate specifică este pre-
zenţa unor convingeri puternice. În capitolul 5 citim despre faptul 
că atunci când Neemia a înţeles că unii oameni îi exploatează 
pe fraţii lor, luând de la ei dobândă, el îi îndeamnă să renunţe la 
această practică şi să nu mai mintă (v. 1-13). Neemia a fost omul 
care avea convingeri puternice.

Cea de-a treisprezecea trăsătură distinctivă este aceea de-a 
avea o mare încredere. Neemia ştia că el face o mare lucrare şi 
era absolut convins de faptul că Dumnezeu l-a chemat pentru 
această lucrare. Acest fapt îi dădea lui o încredere nezdruncina-
tă, pe măsură ce Neemia făcea lucrarea la care a fost chemat 
de Domnul.

Cea de-a paisprezecea particularitate este curajul, care re-
prezintă o trăsătură foarte importantă în portretul unui conducă-
tor pe care Dumnezeu îl poate folosi.

Cea de-a cincisprezecea trăsătură este răbdarea. În capitolul 
5 din Epistola sa către Romani, apostolul Pavel revarsă lumină 
asupra modului în care se cultivă răbdarea: „…ne bucurăm chiar 
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şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răb-
darea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nă-
dejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui 
Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care 
ne-a fost dat” (v. 3-5). Răbdarea presupune să rămânem credin-
cioşi să nu cedăm; chiar şi în mijlocul suferinţelor și a necazurilor 
noi trebuie să răbdăm.

Cea de-a şaisprezecea trăsătură este prezenţa unor com-
petențe organizatorice. Scriptura ne prescrie o anumită structură 
în ce privește realizarea lucrării lui Dumnezeu în cadrul bisericii 
(comp. 1 Cor. 12:28, în special darul de conducător). În capitolul 
7 din Cartea Neemia citim despre faptul că Neemia a rânduit le-
viţi, căpetenii şi străjeri. De asemenea, el a făcut recensământul 
oamenilor reveniţi în țară, după spiţa lor de neam. Toate acestea 
au fost rânduite şi organizate de el.

Cea de-a şaptesprezecea trăsătură distinctivă a liderului 
este capacitatea acestuia de a se concentra asupra scopurilor 
primordiale. Atrageţi atenţia în capitolul 10 la priorităţile pe care 
le avea Neemia. El i-a determinat pe oameni să fie de acord să 
nu îngăduie ca copiii lor să se căsătorească cu păgânii, că nu 
vor lucra în zilele de sabat şi că în fiecare al şaptelea an nu-
şi vor mai prelucra ogoarele. Neemia a insistat asupra faptului 
ca oamenii să plătească darea la templu, să-I aducă Domnului 
cele dintâi roade şi să-I închine Domnului pe întâii lor născuţi şi 
pe întâii născuţi din vitele lor. Poporul Domnului i-a făgăduit lui 
Neemia că vor aduce Domnului a zecea parte din tot venitul lor. 
Neemia ştia care sunt lucrurile care contează cu adevărat înain-
tea lui Dumnezeu, astfel că el i-a condus pe oameni ca aceştia 
să fie în acord cu priorităţile pe care le-au ales.

A optsprezecea trăsătură distinctivă este conducerea cu to-
iagul unui păstor. Asemenea unui bun păstor, conducătorul fo-
loseşte toiagul de păstor pentru a călăuzi şi pentru a disciplina 
pe poporul Domnului. Asemenea unui părinte bun şi înţelept, 
conducătorul trebuie să-şi iubească poporul şi să ştie cum să-l 
disciplineze.
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Cea de-a nouăsprezecea trăsătură distinctivă este că un 
conducător ales de Dumnezeu trebuie să se comporte omeneş-
te, cu bun-simț, faţă de oamenii pe care trebuie să-i conducă.

Şi, în sfârşit, Neemia ne arată cea de-a douăzecea trăsă-
tură distinctivă a unui conducător pus de Dumnezeu, şi anume: 
încheierea lucrării pe care i-a încredinţat-o Dumnezeu, pentru 
gloria Sa. Neemia a terminat reconstrucţia zidului Ierusalimului 
pentru slava lui Dumnezeu! Niciodată nu trebuie să ne scape din 
vedere, atunci când ne angajăm să facem lucrarea lui Dumne-
zeu, pe care El doreşte s-o facă prin noi, care va fi finalul acestei 
lucrări. Un conducător ales de Dumnezeu este acel om care poa-
te spune, împreună cu Isus: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am 
sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac”; „S-a isprăvit!” Apoi 
Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul” (Ioan 17:4; 19:30). 

Întrebări pentru discuţie

1.  Care dintre trăsăturile unui slujitor al lui Dumnezeu enu-
merate în cadrul acestei lecţii, aţi reuşit să le reţineţi?

?	 -  dorinţa de a lua asupra sa povara lucrării lui Dumnezeu;
  - trebuie să aibă un Cuvânt din partea lui Dumnezeu, vizavi de  

 această lucrare;
  - consacrare în lucrarea Domnului;
  - viziune asupra lucrării Domnului
  - implicarea altor oameni în cadrul acestei lucrări;
  - reacţia corectă faţă de critică;
  - o viaţă de rugăciune; 
  - a fi alături de oamenii pe care îi conduci, atunci când ei fac 
   lucrarea Domnului;
  - atitudinea corectă de revoltă şi indignare justificată, când se 
   confruntă cu opoziţia;
  - dedicare în lucrarea lui Dumnezeu;
  - prezenţa unei viziuni limitate;
  - prezenţa unor convingeri puternice;
  - o încredinţare puternică;
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  - mult curaj;
  - răbdare;
  - prezenţa unor competențe organizatorice;
  - capacitatea de a se concentra asupra scopurilor primordiale;
  - conducerea sau cârmuirea cu toiagul unui păstor;
  - capacitatea de a se relaţiona omeneşte cu supuşii săi;
  - încheierea lucrării pe care Dumnezeu i-a încredinţat-o.

2.  Având în vedere prima calitate a unui slujitor ales de 
Dumnezeu, oare din ce motiv doar un neînsemnat număr 
de credincioşi aleg să se roage pentru o lucrare concre-
tă?

?  Omul care se roagă înţelege că Dumnezeu poate să-l cheme anu-
me pe el în acea slujire. Fiindu-le teamă de greutăţi şi de asumarea 
unei responsabilităţi, mulţi creştini nu se roagă pentru o lucrare 
concretă.

3.  Cum înţelegeţi relaţia de interdependenţă şi succesiu-
nea calităţilor enumerate de apostolul Pavel în Romani 
5:3-5 (necaz, răbdare, biruinţă în încercare, nădejde)? În 
ce mod se cultivă răbdarea la un slujitor al lui Dumne-
zeu?

?  Răspunsuri diferite.

4.  Cum este explicată în cadrul acestei lecţii mânia dreaptă 
și revolta justificată?

?  Dacă dvs. vă mâniaţi din cauză că cineva sau ceva vă stă în cale, 
deranjându-vă planurile, iar dvs. sunteţi  totuși hotărât să continuați 
ceea ce v-aţi pus în gând să faceţi, atunci mânia, în acest context, 
este un păcat. Însă dacă dvs. faceţi lucrarea lui Dumnezeu şi vă 
mâniaţi împotriva forţelor întunericului care caută să vă împiedice 
în lucrul Domnului, atunci mânia dvs. este o atitudine justificată de 
revoltă şi de indignare.
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5.  Ce puteţi spune despre dedicarea lucrătorilor lui Dum-
nezeu, în baza pasajului din Neemia 4:21-23? Ce calităţi 
aţi fi dorit să vedeţi la un creştin consacrat?

?  Răspunsuri diferite.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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PROVEDENŢA LUI DUMNEZEU

Vechiul Testament ne descrie patru eliberări principale prin 
care a trecut poporul lui Dumnezeu. Prima eliberare a fost rea-
lizată prin Iosif, care a salvat poporul evreu de la foamete. Cea 
de-a doua eliberare a fost exodul, când Israelul a fost salvat de 
sub tirania şi robia egipteană. Cea de-a treia eliberare a fost în-
toarcerea evreilor din robia babiloniană. A patra eliberare o gă-
sim înregistrată în Cartea Estera.

Cărţile Rut şi Estera ne vorbesc despre nişte femei minunate 
care au avut un aport considerabil în lucrarea lui Dumnezeu.

Cartea Rut ne relatează despre o femeie păgână care, că-
sătorindu-se, cu un iudeu, a devenit parte din genealogia mesi-
anică.

Cartea Estera ne relatează istoria unei tinere evreice, care a 
fost luată în căsătorie de un soţ păgân și, în consecință, a salvat 
poporul evreu de genocid, păstrându-se astfel genealogia mesi-
anică.

De vreme ce Cartea Rut este citită mai mult ca şi o dramă, 
îmi propun să vă prezint privirea de ansamblu asupra Cărţii Es-
tera în formula unei piese scenice.

LECŢIA 18 
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ACTUL 1. PLANURILE OAMENILOR

Scena 1: Banchetul persan

Este anul 482 î. d. Cr., iar evenimentele acestui mare ban-
chet persan se desfășoară pe fundalul celor 127 de provincii 
care constituiau acum marele Imperiu Persan. Eroina principa-
lă este împărăteasa Vasti, care este alungată de la curte. Soţul 
acesteia era împăratul Artaxerxe (Ahaşveroş). Acest banchet, 
sau ospăț, dura mai bine de 180 de zile, iar băuturile alcoolice 
curgeau gârlă. Unica limită care era respectată la acest banchet 
era că nimeni nu era impus să bea mai mult decât şi-ar fi dorit 
(Estera 1:8).

Împărăteasa Vasti le distra pe doamne separat. Însă proble-
ma s-a dezlănţuit în clipa în care ea a fost chemată la imperator 
ca să vină şi să-şi arate frumuseţea în faţa unor bărbaţi, care 
timp de şase luni şi o săptămână nu mai conteniseră să bea. Vă 
puteţi da acum uşor seama de motivul pentru care împărăteasa 
a refuzat să vină. Spre regret, împăratul Ahaşveroş n-a înţeles 
acest motiv.

Scena 2: Finalul împărătesei Vasti

Sfetnicii lui Ahaşveroş i-au spus împăratului, plin de mânie, 
că fapta împărătesei Vasti a fost nedreaptă nu numai faţă de 
împărat, ci şi în raport cu toţi bărbaţii din împărăţie. Din moment 
ce ea nu s-a supus împăratului, ea va fi o pildă rea şi pentru so-
țiile lor, care vor refuza să-i respecte şi să-i mai asculte. Aşadar, 
aceşti sfetnici l-au convins pe împărat s-o alunge pe împărătea-
sa Vasti şi să se găsească pentru el o altă împărăteasă, mai 
potrivită şi mai supusă. Când celelalte femei vor vedea ce i s-a 
întâmplat împărătesei Vasti, îşi vor respecta soţii (Est. 1:16-20).
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Împăratului Ahaşveroş şi sfetnicilor săi le-a plăcut această 
propunere, aşa că împăratul a găsit cu cale să întărească o po-
runcă pe care a scris-o în cele 127 de limbi vorbite în imperiul 
său şi a trimis-o în toate provinciile sale, menţionând că orice 
bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui şi să-şi întărească autori-
tatea (Est. 1:21-22).

Scena 3: Concursul de frumuseţe în Persia

Pentru a putea alege o nouă împărăteasă, pe tot teritoriul 
Persiei au avut loc concursuri de frumuseţe. Însă aceste con-
cursuri erau cu totul neobișnuite și diferite de concursurile de 
frumusețe din zilele noastre. Toate femeile cele mai frumoase 
din întregul imperiu trebuiau aduse în haremul imperial. Femeia 
pe care împăratul o va îndrăgi mai mult urma să devină noua 
împărăteasă (Est. 2:2-4). Această idee, desigur, l-a încântat pe 
împărat, aşa că el imediat s-a apucat să realizeze acest plan.

De fapt, acest concurs de frumuseţe nu era altceva decât o 
modalitate dură de impunere forţată a femeilor pentru a merge în 
haremul împărătesc. Relaţia pe care în vechime o avea monarhul 
faţă de multe femei din haremul său, nu era nici pe departe ase-
mănătoare cu relaţia dintre soţ şi soţie. Vechii monarhi, precum 
era şi Artaxerxe (Ahaşveroş) aveau două haremuri , pe care le-
am putea numi convenţional, haremul „A” şi haremul „B”. Iniţial, 
toate femeile care erau în realitate arestate şi aduse de prin toate 
colţurile Imperiului Persan, timp de un an erau aduse să trăiască 
în haremul „A”, unde li se ofereau miresme şi alifii pentru îngrijirea 
trupului. Apoi acestea, pe rând, erau chemate pentru a petrece o 
noapte cu împăratul. În dimineaţa următoare acestea erau aduse 
în haremul „B”, unde urmau să-şi petreacă tot restul vieţii. Ele pu-
teau veni iar în faţa împăratului numai în cazul în care erau chema-
te de el pe nume. Însă în cea mai mare parte a timpului împăratul 
era atât de beat, încât nici nu-şi mai amintea că noaptea alături de 
el fusese o femeie, astfel că aceste femei din haremul „B” aveau 
foarte puţine şanse să fie chemate din nou în faţa împăratului. Din 
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perspectiva acestui monarh, scopul vieţii unei femei se reducea la 
acea singură noapte pe care ea a petrecut-o cu împăratul.

Următorul erou cu care vom face cunoştinţă era Mardoheu, 
un iudeu strămutat din Ierusalim în timpul robiei, care o creştea 
şi o educa pe scumpa sa nepoată Estera, după ce părinţii aces-
teia muriseră. Estera era nespus de frumoasă, fapt pentru care a 
fost impusă ca să participe şi ea la acest concurs de frumuseţe, 
organizat de către împărat. Mardoheu a rugat-o pe Estera să nu 
spună nimănui că este evreică. Această taină s-a dovedit a fi o 
importantă providenţă a lui Dumnezeu în viaţa Esterei.

Când Estera a fost chemată să petreacă o noapte cu împăra-
tul, aceasta i-a plăcut lui Artaxerxe mai mult decât toate celelalte 
femei, aşa că el a făcut-o pe Estera împărăteasa Medo-Persiei. 
Dumnezeu a pus o tânără fată din Iuda pe tronul celui mai puter-
nic imperiu din lume. (Mai târziu, peste ani, un alt Artaxerxe, fiul 
adoptiv al Esterei, îi va da lui Neemia permisiunea de a reveni în 
Ierusalim pentru a reconstrui zidurile cetăţii).

Odată, în timp ce Mardoheu şedea la poarta împăratului, i-a 
auzit pe doi fameni punând la cale un complot împotriva împăra-
tului. Mardoheu i-a transmis acest lucru împărătesei Estera care, 
la rândul ei, i-a adus la cunoştinţa împăratului acest plan. Astfel, 
viaţa împăratului a fost salvată, iar cei doi fameni au fost spânzu-
raţi  pe lemn (Est. 2:21-23). Această faptă nobilă a lui Mardoheu 
a fost înregistrată în vechea carte a cronicilor împăratului, însă ea 
n-a fost luată în seamă de împărat şi răsplătită în mod corespun-
zător. Această faptă va constitui şi ea, la vremea sa, providenţa lui 
Dumnezeu în derularea evenimentelor din această istorie.

Scena 4: Genocidul persan

Aici aflăm despre răufăcătorul din drama noastră, un om 
foarte hain pe nume Haman, unul dintre conducătorii lui Ahaş-
veroş. Atunci când acesta trecea pe drum, el avea pretenția ca 
toată lumea să i se închine. Aşa că toată lumea care-l vedea pe 
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Haman, i se închina, cu excepţia lui Mardoheu, care nu dorea să 
încalce Legea lui Dumnezeu ce prevedea numai închinarea în 
faţa lui Dumnezeu (Exod 20:3-4).

Haman se umplea de mânie în acele clipe, aşa că şi-a dat 
cuvântul că-l va nimici nu doar pe Mardoheu, ci şi pe tot poporul 
evreu (Est. 3:5-6). El l-a determinat pe împărat să emită o po-
runcă pentru ca toţi evreii de pe teritoriul Imperiului Persan să fie 
ucişi (Est. 3:7-11). Împreună cu împăratul, Haman a tras sorţul 
pentru a hotărî care va fi acea zi a nimicirii. În limba persană 
expresia „a trage la sorţ” înseamnă „pur”. Sărbătoarea „Purim” 
pe care evreii o sărbătoresc şi astăzi, a fost numită în cinstea 
acelui eveniment uimitor care putea să însemne un genocid total 
al poporului iudeu.

Atunci când Mardoheu a auzit de această poruncă, de aceas-
tă crimă, el şi-a sfâşiat haina, s-a îmbrăcat cu sac şi s-a presărat 
cu cenuşă, scoţând strigăte amare (Est. 4:1). În toate cele 127 
de provincii ale Medo-Persiei iudeii plângeau, posteau şi erau 
cuprinși de o mare disperare.

Atunci când împărăteasa a auzit despre plânsul şi amără-
ciunea lui Mardoheu, care-L implora pe Dumnezeu, având capul 
presărat cu cenuşă, Estera i-a trimis un mesaj pentru a afla ce 
s-a întâmplat. Mardoheu a rugat-o pe Estera, prin intermediul so-
lului trimis de ea, ca împărăteasa să mijlocească în faţa lui Ahaş-
veroş, din numele tuturor evreilor din întregul Imperiu Persan. 
Estera i-a trimis răspuns, spunându-i că a merge la împărat fără 
a fi chemată ar însemna pentru ea moartea sigură, numai dacă 
împăratul nu i-ar întinde sceptrul său. Ahaşveroş însă n-o che-
mase pe Estera de o lună de zile (Est. 4:11). Atunci Mardoheu i-a 
trimis răspuns Esterei: „Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa 
dintre toţi iudeii, pentru că eşti în casa împăratului. Căci, dacă 
vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru 
iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru 
o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” (Est. 4:13-14).

Estera l-a rugat atunci pe Mardoheu să-i adune pe toţi evreii 
din Susa pentru a o susţine în post şi rugăciune, căci şi Estera 
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urma să se roage şi să postească, după care, a spus ea: „…apoi 
voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri” 
(Est. 4:16).

Atunci când Estera a intrat în prezenţa împăratului, Ahaş-
veroş i-a întins cu bucurie sceptrul împărătesc pe care-l ţinea în 
mână şi i-a făgăduit că-i va da tot ce-i va cere, chiar şi jumătate 
de împărăţie (Est. 5:1-3). Estera l-a invitat pe împărat şi pe Ha-
man la ospăţul său. În toiul ospăţului, împăratul a întrebat-o pe 
Estera care îi este cererea, însă ea l-a invitat să vină împreună 
cu Haman şi a doua zi la ospăţ, promiţându-i lui Ahaşveroş că-i 
va spune mâine care este cererea ei (Est. 5:6-8).

Haman era nespus de fericit că era luat în seamă şi invitat la 
aceste ospeţe alături de împărat şi împărăteasă! Însă nesupune-
rea demonstrativă a lui Mardoheu îl umplea de mânie. Când Ha-
man a revenit acasă după primul ospăţ, el şi-a exprimat întreaga 
sa mânie şi răutate faţă de Mardoheu. Prietenii şi familia l-au 
încurajat să dea poruncă să se înalţe o spânzurătoare pentru 
Mardoheu, iar în ziua următoare să ceară învoire de la împărat 
ca Mardoheu să fie spânzurat pe ea (Est. 5:14). Haman a porun-
cit să se înalţe o spânzurătoare.

ACTUL 2. PROVIDENŢA LUI DUMNEZEU

Principala temă a capitolului 6 din Cartea Estera este provi-
denţa lui Dumnezeu. În aceeaşi noapte de după ospăţul cu Este-
ra şi Haman, împăratul n-a putut să adoarmă. El a poruncit să-i 
fie citit din cartea aducerilor aminte, din cronici. Uimirea este că a 
fost citită tocmai acea scriere cu privire la descoperirea, de către 
Mardoheu, a complotului celor doi fameni, prin care viaţa împă-
ratului fusese salvată. Împăratul a întrebat dacă Mardoheu a fost 
răsplătit pentru fapta sa. Când împăratul a aflat că Mardoheu n-a 
fost deloc răsplătit, a întrebat dacă este cineva venit în curtea 
împărătească. Slujitorul i-a răspuns că în curte a venit Haman.
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Scena 1: Situaţia se schimbă

Cu gândul să-l onoreze pe Mardoheu, Ahaşveroş îl cheamă 
pe Haman (care tocmai venise să ceară de la împărat permisi-
unea ca să-l spânzure pe Mardoheu) şi-l întreabă: „Dacă ai fi tu 
împărat şi ai vrea să-l cinsteşti pe un om, cum ai proceda?” Bine-
înţeles, Haman s-a gândit în sinea lui că el este acel om pe care 
împăratul vrea să-l cinstească. De aceea, el i-a propus împăra-
tului următoarele: „Şi Haman a răspuns împăratului: „Omului pe 
care vrea împăratul să-l cinstească trebuie să i se aducă haina 
împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, şi calul pe 
care călăreşte împăratul şi să i se pună cununa împărătească 
pe cap. Să se dea haina şi calul uneia din căpeteniile de sea-
mă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe 
care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin 
locul deschis al cetăţii şi să se strige înaintea lui: „Aşa se face 
omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!” Împăratul a zis 
lui Haman: „Ia îndată haina şi calul, cum ai zis, şi fă aşa iudeului 
Mardoheu, care şade la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut ni-
mic din ce ai spus” (Est. 6:7-10). Haman a fost constrâns să se 
supună şi să asculte, împlinind astfel ordinul împăratului, după 
care s-a întors în grabă acasă, mâhnit peste măsură, iar famenii 
împăratului au venit să-l ia din nou, pentru a doua oară, la ospă-
ţul pregătit de Estera.

În timpul ospăţului, împăratul o întrebă din nou pe Estera 
care îi este cererea. Estera îi răspunde că ea doreşte ca împă-
ratul să-i cruţe viaţa ei şi a poporului său (Est. 7:3-4). Împăratul 
a întrebat atunci: „Cine este acela care îndrăzneşte să atenteze 
la viaţa ta şi la viaţa poporului tău?” Estera i-a răspuns: „Haman 
este răul acesta, care te-a determinat să dai porunca prin care să 
fim daţi nimicirii eu şi poporul meu”.

Acum Haman a realizat că nu mai are nici o scăpare. În 
mânia sa, Ahaşveroş se ridică de la masă şi părăseşte ospăţul. 
Vrând să-şi ceară viaţa din mâna Esterei, Haman se aruncase 
spre patul pe care era împărăteasa. Revenind în sala ospăţului, 
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împăratul îl vede pe Haman în acea poziţie şi spune supărat: 
„Cum, să mai şi sileşti pe împărăteasă, la mine, în casa împă-
rătească?” Cum au ieşit cuvintele acestea din gura împăratului, 
i-au şi acoperit faţa lui Haman” (Est. 7:8). Unul din fameni i-a 
adus la cunoştinţă împăratului că Haman a ridicat la el acasă o 
spânzurătoare pregătită pentru Mardoheu. Împăratul porunceşte 
atunci ca Haman să fie spânzurat pe acea spânzurătoare! (Est. 
7:9-10).

Scena 2: Decretul de eliberare

Pentru iudeii care locuiau în Persia, problema nimicirii lor era 
încă nerezolvată. Din moment ce legile mezilor şi ale perşilor nu 
puteau fi anulate, Artaxerxe (Ahaşveroş), Estera şi Mardoheu au 
emis o nouă hotărâre, prin care le era permis iudeilor să se apere 
şi să-şi nimicească vrăjmaşii (Est. 8). Când a fost emisă prima 
poruncă era luna lui iulie, iar peste şase luni curierii împăratu-
lui urmau să ajungă în toate provinciile imperiului, aducându-le 
evreilor o veste bună: „Iată decretul despre viaţa dăruită tuturor 
iudeilor, care au nimerit sub primul decret al morţii”. Prin emiterea 
acestui decret, viaţa tuturor evreilor a fost salvată.

Aplicarea personală

Care să fie, în cele din urmă, aplicarea acestei minunate 
cărţi?

În primul rând, noi trebuie să răspândim vestea „decretului 
de viaţă” prin Isus Hristos, pentru toţi oamenii din această lume 
care sunt sub „decretul morţii şi al condamnării veşnice”.

În al doilea rând, noi putem să ne bizuim pe împlinirea făgă-
duinţelor lui Dumnezeu. Estera reprezintă împlinirea legămân-
tului lui Dumnezeu încheiat cu Avraam şi făgăduinţa Lui de a-i 
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binecuvânta pe cei ce-l vor binecuvânta pe Avraam, şi de a-i 
blestema pe toţi acei ce-l vor blestema (Gen. 12:3).

În al treilea rând „regulă de aur” poate fi aplicată şi invers. 
Moartea lui Haman reprezintă un exemplu negativ al „regulii de 
aur”: procedează astfel cu oamenii, cum ai dori ca ei să proce-
deze faţă de tine. Nu fă nimănui niciodată ceea ce nu doreşti să 
ţi se facă ţie.

În al patrulea rând, vedem providenţa şi purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu faţă de toţi acei care-L iubesc şi care ascultă de 
El. Apostolul Pavel a exprimat acest adevăr în felul următor: „De 
altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele 
celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce 
sunt chemaţi după planul Său” (Rom. 8:28). Chiar şi atunci când 
Estera a fost impusă să ia parte la acel îngrozitor concurs de 
frumuseţe, Dumnezeu era în controlul vieţii ei, acţionând spre 
realizarea scopurilor Sale bune, și care s-a dovedit a fi cea de-a 
patra eliberare extraordinară a evreilor de pericolul genocidului.

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de Cartea 
Estera este providenţa lui Dumnezeu în circumstanţele din viaţa 
mea şi a ta. Sunteți încredințat că Dumnezeu coordonează toate 
circumstanţele din viața dvs.? Există însă o condiţie prin care pu-
teţi primi această făgăduinţă. Dacă dvs. nu-L iubiţi pe Dumnezeu 
şi nu trăiţi în conformitate cu scopurile şi cu planurile Lui pentru 
viaţa dvs., El nu va face ca „toate lucrurile să lucreze împreună 
spre binele” dvs.
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Întrebări pentru discuţie

1.  Ce concluzii pentru viaţa de credinţă pot fi făcute în baza 
Cărţii Estera?

?	- noi trebuie să răspândim „decretul vieţii” prin Isus Hristos tuturor 
celor care sunt sub „decretul morţii şi al osândei veşnice”;

 - ne putem bizui pe împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu;
 - nu fă niciodată nimănui ceea ce nu doreşti să ţi se facă ţie;
 - Dumnezeu controlează toate circumstanţele din viaţa noastră.

2.  Discutaţi fiecare concluzie în lumina Cărţii Estera şi ale 
altor cărţi din Noul Testament (despre Vestea Bună), 
despre „regula de aur”, despre călăuzirea lui Dumnezeu 
şi încrederea în Dumnezeu ş.a.m.d.)

?  Răspunsuri diferite.

3.  În baza textelor din Est. 2:5-11; 3:2; 4:13-14; 10:2-3, ce 
puteţi spune despre Mardoheu, despre viaţa şi calităţile 
personale ale acestuia?

?  Răspunsuri diferite.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum apreciaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai 
mult?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Cum apreciaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau 
modifica? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?________
 Au sosit şi persoane noi?________________________ 

________________________________________________
  Au participat membrii grupului la discuţii?_____________ 
  Vă satisface atmosfera din interiorul grupului? ________

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în 
grup să fie mai eficient? _______________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat, petrecând lecţia?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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"

EVALUAREA CURSULUI STUDIAT

Numele, prenumele ________________________________
E – mail ________________________________________
Telefon mobil ____________________________________

1. Cum apreciaţi acest curs? Ce aţi învăţat dvs. personal şi membrii 
grupului dvs.? _____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Câte persoane noi s-au alipit grupului pe parcursul studiului acestui 
curs ? 
_______________________________________________

3. Câte persoane au încetat să frecventeze studiul? Din ce motive? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Care este vârsta medie a membrilor grupului ? ______________

5. Care este părerea persoanelor din grup cu privire la materia 
parcursă ? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



162

6. Observaţi schimbări spirituale în viaţa membrilor grupului ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

7. Ce măsuri, după opinia dvs., trebuie să se ia, ca grupul dvs. să 
crească ? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

8. Ce întreprindeţi pentru a creşte noi lideri pentru slujirea în grupurile 
mici?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Vă rugăm să decupați această foaie și să o trimiteți pe adresa 
Misiunii Biblice:

 Chișinău
 str. S. Lazo 27/2
 2004

De asemenea puteți expedia informația dată pe adresa poștei 
electronice:

 md@biblemission.org
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