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LECŢIA 1

CONSECINŢELE APOSTAZIEI

În Cartea Judecătorii ne este dezvăluită principala problemă 
spirituală – „apostazia”. În versetul-cheie a cărţii ne este relatat 
faptul că în acea perioadă din istoria poporului Israel, acesta 
nu avea împărat şi „fiecare făcea ce-i plăcea” (Jud. 17:6; 21:5). 
Evenimentele descrise în Cartea Judecătorii sunt cuprinse 
într-o perioadă de patru sute de ani din istoria poporului Israel. 
Iosua a condus poporul în Ţara Făgăduită, însă n-a reuşit să-şi 
rânduiască un succesor care să conducă mai departe poporul, 
motiv pentru care israeliţii ba Îi întorceau spatele lui Dumnezeu, 
ba reveneau la El cu pocăinţă. Pentru noi este important să 
ţinem cont de faptul că Dumnezeu aşteaptă de la poporul Său 
ca acesta să manifeste o iubire sinceră faţă de El, o închinare 
şi o slujire jertfitoare. Dumnezeu este gata să reverse belşug de 
binecuvântări în viaţa acelora care sunt gata să asculte de El.

Întrebări pentru discuţie

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Cartea Judecătorii. Lecţia 1

_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.  Cum aţi răspunde la următoarea întrebare: „Cum a putut 
Dumnezeu să-Şi cheme poporul Său la luptă”?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



5

Consecinţele apostaziei

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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LECŢIA 2

LUCRĂRI NEOBIŞNUITE – PRIN INTERMEDIUL 
OAMENILOR OBIŞNUIŢI

În afară de avertizările cu privire la apostazie, în Cartea 
Judecătorii sunt reliefate numeroase adevăruri ale vieţii spirituale 
din viaţa personală a judecătorilor. Examinând descrierile vieţii 
diferitor judecători ai lui Israel, observăm că Dumnezeu îi 
foloseşte pe oamenii simpli în atingerea scopurilor Sale nobile 
şi măreţe. Dumnezeu Îşi găseşte toată satisfacţia în a săvârşi 
lucrări măreţe prin intermediul oamenilor simpli, peste care este 
Duhul Său.

Întrebări pentru discuţie

1.  Cum înţelegeţi porunca „fiţi plini de Duh” (Efes. 5:18)?
____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Lucrări neobişnuite prin intermediul oamenilor obişnuiţi

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”?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

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 Dum-
nezeu va influenţa relaţia noastră faţă de alţi oameni?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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FIECARE RĂSPUNZÂND CHEMĂRII SALE

Cel mai recunoscut dintre toţi judecătorii este Ghedeon. 
Vom analiza viaţa sa în mod detaliat, fiindcă avem să învăţăm 
din ea multe lucruri importante. Dumnezeu a trebuit să fortifice 
credinţa lui Ghedeon şi, din acest motiv, l-a încercat (pe acest 
om) şi i-a arătat puterea Sa. Descrierea măreţei victorii a lui 
Ghedeon asupra madianiţilor vine să le amintească creştinilor 
contemporani despre faptul că Isus Hristos nu are nevoie de mii de 
urmaşi necredincioşi. Domnul are nevoie de ucenici credincioşi, 
fideli, consacraţi pe deplin cauzei lui Dumnezeu, fiecare din ei 
cunoscându-şi bine chemarea şi locul în care i-a pus Domnul. 
Dacă fiecare dintre noi ne-am cunoaşte locul în care ne-a pus 
Domnul şi ne-am folosi acele daruri spirituale cu care El ne-a 
înzestrat, dacă am înainta încrezându-ne pe deplin doar în Isus 
Hristos, atunci am putea deţine victorii spirituale asemenea celor 
obţinute de către Ghedeon.

LECŢIA 3
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Fiecare răspunzând chemării sale

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

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.

_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3.  În ce mod Dumnezeu i-a întărit credinţa lui Ghedeon?
____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
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Cartea Judecătorii. Lecţia 3

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
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LECŢIA  4

POEMUL RĂSCUMPĂRĂRII

Cartea Rut constituie o extraordinară povestire de dragoste, 
care a avut loc „pe vremea judecătorilor”. Această poveste de 
dragoste simbolizează de fapt mântuirea şi relaţia noastră cu 
Domnul Isus Hristos. Rut îi simbolizează pe acei oameni care 
nu fac parte din familia lui Dumnezeu. Ea nu era evreică, şi din 
această cauză era considerată o străină. Harul lui Dumnezeu se 
revarsă şi peste cei care nu fac parte din familia lui Dumnezeu. 
Reţineţi că noi am devenit copii ai lui Dumnezeu doar prin harul 
mântuitor care ne-a găsit atunci când noi eram încă păcătoşi.

Întrebări pentru discuţie

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Cartea Rut. Lecţia 4

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)?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Poemul răscumpărării

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)?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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ADEVĂRURILE SPIRITUALE ALE UNEI 
POVESTIRI ROMANTICE

Cartea Rut ne vorbeşte despre răscumpărare. Boaz i-a 
arătat lui Rut dragostea sa şi dorinţa de a o răscumpăra. Însă 
ea trebuia să-i spună: „Eu doresc ca tu să fii ruda mea cu drept 
de răscumpărare!” Aceleaşi cuvinte trebuie să I le spunem şi 
noi Răscumpărătorului nostru, lui Isus Hristos. Dar dvs. sunteţi 
răscumpărat? Aţi experimentat împăcarea cu Dumnezeu 
datorită relaţiei cu Isus Hristos? Isus Hristos doreşte să devină 
Răscumpărătorul dvs. Rugaţi-L, în mod personal, despre acest 
lucru. Iată care este de fapt cea mai importantă aplicare a mesajului 
transmis de această poveste romantică a răscumpărării.

Întrebări pentru discuţie

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

LECŢIA 5
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Adevărurile spirituale ale unei povestiri romantice

________________________________________________________
________________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

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?

_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
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CE REPREZINTĂ 
ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU

Începând studiul Cărţii 1 Samuel, noi începem să studiem o 
nouă secţiune a cărţilor istorice, cunoscute sub numele de cărţi 
istorice ale literaturii împărăţiei. Acest compartiment include cele 
două cărţi ale lui Samuel şi două cărţi ale Cronicilor. Toate aceste 
cărţi fac parte din literatura împărăţiei, fiindcă ele ne vorbesc 
despre Împărăţia lui Dumnezeu. Conceputul de Împărăţie a lui 
Dumnezeu constituie tema principală a acestor cărţi, astfel că ele 
ne ajută să conştientizăm mai bine această importantă noţiune 
în timp ce citim Noul Testament, mai cu seamă, învăţăturile lui 
Isus. Aşadar, haideţi să examinăm împreună ce semnificaţie 
avea Împărăţia lui Dumnezeu în zilele Vechiului Testament şi, de 
asemenea, ce avea în vedere Hristos atunci când propovăduia 
Împărăţia lui Dumnezeu.

Întrebări pentru discuţie

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

LECŢIA 6
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Ce reprezintă Împărăţia lui Dumnezeu

______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

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)?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
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Cărţile 1 şi 2 Samuel. Lecţia 6

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
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ASCULTAREA DE DOMNUL

Pornind de la exemplul vieţii celor mai renumiţi eroi biblici, 
trebuie să ne facem şi noi concluzii referitor la viaţa noastră per-
sonală şi la relaţia noastră cu Dumnezeu. În lecţia de faţă ne vom 
focaliza atenţia asupra  vieţii  lui  Samuel  şi  a  lui  Saul.  Nume-
le  Samuel  înseamnă „Dumnezeu a ascultat”.De fapt, acesta şi 
este cel mai potrivit nume pentru profetul Domnului. Scriptura 
ne spune că tot Israelul, de la nord la sud, a recunoscut faptul 
că Dumnezeu le-a dat un profet (1 Sam. 3:19 – 4:1).Tot Israelul 
a auzit Cuvântul Domnului prin intermediul acestui om. Viaţa lui 
Saul însă, dimpotrivă, este o sumbră avertizare pentru fiecare 
din noi. Viaţa lui Saul este o avertizare împotriva neascultării şi a 
desconsiderării 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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

LECŢIA 7
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Cărţile 1 şi 2 Samuel. Lecţia 7

______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
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DAVID – OMUL DUPĂ INIMA 
LUI DUMNEZEU

Neascultarea lui Saul a condus la aceea că Domnul Şi-a 
retras de la el Duhul Său cel Sfânt. Viaţa lui Saul constituie un 
exemplu elocvent al degradării personalităţii. Viaţa lui David 
însă, a fost total opusă faţă de viaţa lui Saul. Particularitatea 
dominantă a vieţii lui David a fost ascultarea, el fiind omul după 
inima lui Dumnezeu. El a fost persoana care s-a supus totalmente 
Domnului, dorind să împlinească toată voia lui Dumnezeu. 
Pe paginile Scripturii, David ne este prezentat ca un exemplu 
extraordinar a ceea ce Dumnezeu 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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

LECŢIA 8 
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Cărţile 1 şi 2 Samuel. Lecţia 7

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
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LECŢIA 9

CONSECINŢELE DEZASTRUOASE 
ALE PĂCATULUI

Isus a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu 
voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (Duhul Sfânt)…” 
(Ioan 14:15-16). Cu alte cuvinte, ascultarea constituie condiţia 
prealabilă sau premisa pentru a experimenta puterea Duhului 
Sfânt (vezi Fapte 5:32). O bună parte a vieţii sale, David a fost 
un exemplu viu al acestui adevăr. Însă începând cu capitolul 11 
a Cărţii 2 Samuel, luăm cunoştinţă de o altă perioadă 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 o pildă demnă de urmat, iar viaţa lui se transformă într-una 
din cele mai mari avertizări din Biblie. David a comis un păcat pe 
care a căutat să-l ascundă. Profetul Natan l-a mustrat pe David 
în mod făţiş şi, drept urmare, împăratul şi-a mărturisit, smerit, 
păcatul. Dumnezeu l-a iertat pe David (2 Sam. 12:13), însă cu 
toate acestea, David a trebuit să suporte consecinţele groaznice 
ale păcatului său.

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?

____________________________________________________
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Cărţile 1 şi 2 Samuel. Lecţia 9

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

3.  Cum apreciaţi comportamentul lui Urie, Hetitul? Ce lec-
ţie importantă pentru viaţa noastră spirituală putem ex-
trage de aici?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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LECŢIA 10

BUCURIA IERTĂRII

Studiind cărţile 1 şi 2 Samuel, este imposibil să nu ne 
amintim de Cartea Psalmilor. Psalmii lui David ne ilustrează 
într-un mod foarte convingător şi expresiv care au fost trăirile lui 
David în diferite perioade ale vieţii sale. În aceşti psalmi David 
şi-a exprimat îngrijorarea şi mânia, bucuria şi căinţa. Prin psalmi, 
David Îl laudă pe Dumnezeu sau îşi exprimă nedumerirea faţă de 
anumite situaţii cu care se confrunta. Studiind Cartea Psalmilor 
în paralel cu cărţile 1 şi 2 Samuel, începem să înţelegem mai 
bine viaţa acestui mare împărat al lui Israel.

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?

____________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________



26

Cărţile 1 şi 2 Samuel. Lecţia 10

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
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ASPECTE IMPORTANTE CU PRIVIRE 
LA PĂCAT ŞI LA MÂNTUIRE

Scriptura acordă o atenţie deosebită păcatului lui David. Este 
necesar ca noi să înţelegem de ce în Cartea 1 Samuel Dumnezeu 
vorbeşte atât de mult despre păcatul 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. Astăzi s-a răspândit 
o mare epidemie a păcatului, chiar şi în rândul oamenilor care 
pretind că sunt ucenici ai Domnului Isus. Dumnezeu doreşte ca 
fiecare dintre noi, cunoscând istoria căderii în păcat a lui David, 
să auzim şi astăzi 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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

LECŢIA 11
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______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
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______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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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 nelegiuiți 
ai lui Israel.

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.

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.

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.

LECŢIA 12 
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Împăraţi şi profeţi

Cuvântul „profet” sau „proroc” literalmente înseamnă „a vor-
bi din partea lui Dumnezeu”. Profeţii predicau Cuvântul scris al 
lui Dumnezeu (cărţile lui Moise). De asemenea, ei aveau parte 
de noi revelaţii din partea lui Dumnezeu. În Cartea 1 Împăraţi 
Ilie este profetul principal, iar în 2 Împăraţi profetul Elisei devine 
succesorul lui Ilie.

Toţi împăraţii Regatului de Nord au fost nişte împăraţi răi şi  
apos-taţi. Împărăţia de Sud, Regatul lui Iuda, din când în când 
mai era condus de împăraţi care aveau frică de Domnul (Ezechia, 
Iosafat şi Iosia).

În cap. 22 din Cartea 1 Împăraţi citim despre faptul că pes-
te Israel domnea împăratul Ahab. Acesta, împreună cu Iosafat, 
împăratul 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 
același timp şi bun, dar şi rău. Ei aveau nepoţi comuni, deoarece 
copiii lor intraseră în relaţie de căsătorie. Însă motivul principal 
pentru care Ahab a venit 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. 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 Dumneze-
ului Cel viu şi adevărat. Atunci Ahab, fără mare tragere de inimă, 
a spus să fie chemat Mica.

Ahab şi Iosafat au decis să meargă la luptă împotriva sirie-
nilor.

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 fără de păstor. Un arcaş sirian a tras 
cu arcul la întâmplare şi a lovit pe Ahab într-un loc vulnerabil, la 
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încheietura platoşei. Rana acestuia a sângerat până când împă-
ratul a murit, iar armatele înfrânte s-au întors acasă.

Ilie a fost unul dintre marii profeţi pe care-i vom întâlni în 
Cartea 1 Împăraţi. Poporul Domnului din ambele regate uitaseră 
aproape cu totul de Dumnezeu, întorcându-se la idolii păgâni. În 
acea perioadă în ţară locuiau mulţi profeţi mincinoşi care îi repre-
zentau 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 Izabela, soţia lui Ahab.

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 gingăşie şi răbdare, ajutându-l să iasă din această 
stare (vezi 1 Împ. 19:9-13).

S-ar putea ca prin întâmplarea lui Ilie Dumnezeu să vă între-
be: „Ce faci aici? Oare te afli cu adevărat în locul în care te vrea 
Dumnezeu?”

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________

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).

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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LECŢIA 13 

AVÂNTUL ŞI DECLINUL ÎMPĂRĂŢIEI

Israelul a ajuns la apogeul bogăţiei şi a gloriei sale pe timpul 
împăratului Solomon. Însă această perioadă n-a durat mult. În 1 
Împăraţi citim despre faptul cum a fost dezbinată împărăţia, 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.

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 Ioiachim, fiul lui Ioiachim, a capitulat în faţa lui Nebucad-
neţar, dând cetatea în mâinile acestuia, care a ucis numeroşi is-
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.
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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 Dum-
nezeu înţelepciune, pentru a putea conduce și judeca 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, bogăţie şi slavă fără precedent.

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.

Psalmul 127 ne arată că în timpul întregii sale vieţi conştien-
te Solomon şi-a ales priorităţi greşite. Cartea Eclesiastul, 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.

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, 
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plângând, L-a implorat pe Domnul să-i dăruie viaţă. Dumnezeu a 
mai adăugat lui Ezechia încă cincisprezece ani de viaţă.

Ezechia însă a comis o greşeală fatală, arătându-le solilor 
babilonieni muniţiile, arsenalul şi toate visteriile sale. Isaia a ros-
tit o profeţie despre cucerirea Ierusalimului de către babilonieni. 
Potrivit profeţiei lui Isaia, fiii lui Ezechia au fost făcuţi fameni şi 
duşi în Babilon, ca și captivi (vezi 2 Împ. 20:13-18). 

Însă cum a reacţionat împăratul? El a rămas mulţumit de 
faptul 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 
profeţia care i-a făcut de cunoscut ce va fi cu fiii și cu nepoţii săi. 
Egoismul evident al lui Ezechia nu face din el un părinte exem-
plar sau un exemplu demn de urmat. Din acest motiv, viaţa sa 
devine, pentru toţi părinţii, o mare avertizare.

Exemplul lui Elisei

Întâmplarea miraculoasă cu vindecarea lui Naaman din 2 
Îmărați cap.5, reprezintă o minunată alegorie a salvării. Unii con-
sideră mântuirea ca fiind un panaceu teologic. Alţii consideră că 
dacă mântuirea nu este atât de complicată, atunci ea nici nu este 
valoroasă. Atunci când oamenii aud Evanghelia şi văd cât este 
ea de simplă şi accesibilă, nu le vine a crede. Însă Evanghelia 
este atât de simplă şi de accesibilă, pe cât de simplă este şi scu-
fundarea de şapte ori în apa Iordanului, aşa că nimeni nu are ne-
voie de capacităţi intelectuale mai speciale pentru a o primi. Eli-
sei este pentru noi un bun exemplu, fiindcă el nu s-a conformat 
aşteptărilor lui Naaman, deşi i-ar fi fost mai convenabil să proce-
deze astfel. Aceasta este principala aplicare ce poate fi extrasă 
din întâmplarea cu Naaman vindecat de lepră şi profetul Elisei.
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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.

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

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)?

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
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PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CĂRŢILOR 
1 ŞI 2 CRONICI

Cărţile 1 şi 2 Cronici ne descriu perioada istorică, care înce-
pe cu anul 1000 şi durează până în anul 500 î. de Cr., aceasta 
este aceeaşi perioadă descrisă şi în cărţile 1 şi 2 Samuel şi 1 şi 
2 Împăraţi. Oare din ce motiv Domnul descrie această perioadă 
istorică în mod repetat? Am putea formula câteva răspunsuri sau 
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. În cărţile Cronici se pune în evidenţă 
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 să ajungem prin naşterea din nou (Mat. 
6:33; Ioan 3:3-5). Dumnezeu vrea ca noi să conştientizăm faptul 
că El este Împăratul, devenind astăzi supuşii Împărăţiei Lui. Iată 
motivul pentru care Dumnezeu repetă povestirea acestei perioa-
de istorice. Un al treilea motiv al repetării acestor relatări este că 
Dumnezeu doreşte ca noi să vedem cum a avut loc acea lepă-
dare de Domnul a poporului Israel, fiindcă ea reflectă realitatea 
dureroasă a faptului că şi noi, astăzi, suntem în pericolul de a-L 
respinge pe Dumnezeu ca și Împărat al nostru.

Odată cu înrobirea şi ducerea în Babilon a Regatului de 
Sud, a început o eră nouă, aşa-numită „vremea neamurilor”. 
În așa-numita „vremea neamurilor” Împărăţia lui Dumnezeu se 

LECŢIA 14 
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află înlăuntrul fiecărui credincios în parte care Îl recunoaşte pe 
Dumnezeu în calitate de Împărat al său. Aceştia sunt împrăştiaţi 
printre necredincioşi ca şi sarea, pentru a conferi gust vieţii de pe 
pământ. 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 
oamenilor (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 omenească, aşa că a fost nevoie de cineva care să 
le relateze din perspectiva lui Dumnezeu. Tocmai din acest mo-
tiv, el scrie cărţile 1 şi 2 Cronici.

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”. Acest titlu ne demonstrează că unele fapte sau eveni-
mente au fost omise atunci când această perioadă istorică a fost 
descrisă în cărţile Cronici, spre deosebire de relatarea aceleiaşi 
perioade în cărţile Samuel şi Împăraţi în care, de pildă, păcatul lui 
David şi al lui Solomon ocupă un număr considerabil de pagini.

Omiterea descrierii păcatului lui David este o veste bună. 
Aplicând acelaşi principiu, putem spune că şi păcatele noastre 
vor fi odată omise, când ne vom înfăţişa înaintea lui Dumnezeu, 
fiindcă ne-am încredinţat în Isus Hristos, în ce privește mântuirea 
noastră.

Unele fapte omise din cărţile Cronici ne cutremură. De pildă, 
Regatul de Nord, care era un regat totalmente răzvrătit şi rău, 
nu este niciodată menţionat după dezbinarea împărăţiei. Oare 
din ce motiv? Deoarece cărţile Cronici evidenţiază genealogia 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.
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Cărţile Cronici îi evidenţiază şi pe acei împăraţi prin care în 
ţară venea renaşterea spirituală, restaurarea şi reforma. Prin ast-
fel 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.

Cărțile 1 și 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 
Împăraţi următoarea sintagmă: „…sunt scrise în cartea Cronicilor 
împăraţilor” (1 Împ. 14:19; 2 Împ. 1:18; 10:34), deoarece Auto-
rul cărţilor Împăraţi (Duhul Sfânt) doreşte ca noi să privim la un 
anumit împărat sau la un anumit eveniment din perspectiva lui 
Dumnezeu.

În cărţile Cronici vedem influența covârșitoare pe care a 
exercitat-o David în vederea închinării poporului Israel. De ase-
menea, în cărţile Cronici găsim explicaţia din ce motiv lui David 
nu i-a fost îngăduit să zidească o Casă a Domnului: fiindcă Da-
vid 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, îm-
păratul cu frică de Domnul, s-a întâlnit cu Ahab: copiii acestor doi 
împăraţi erau în relaţie de căsătorie, aşa că ei doi aveau nepoţi 
comuni (2 Cr. 18:1).

Unul dintre cele mai importante versete din cărţile Cronici 
este 2 Cr. 7:14. Cheia spre înţelegerea diferențelor şi a repetă-
rilor acestei perioade a istoriei ebraice pe care o găsim în cărţile 
Cronici, ar fi următoarea: căile lui Dumnezeu – nu sunt şi căile 
noastre; gândurile 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: este o diferenţă atât 
de mare, pe cât de mare este distanța dintre cer și pământ (Is. 
55:8-9).
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Întrebări pentru discuţie

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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.

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
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PRINCIPIILE LUCRĂRII LUI DUMNEZEU PRIN INTRE-
MEDIUL 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 o perioadă de hotar în ca-
drul istoriei poporului evreu. În cărţile Ezra, Neemia şi Estera ni 
se descrie acea perioadă istorică de după  robie, o perioadă în 
care au scris, au predicat, au trăit şi au murit o seamă de profeţi 
despre care se menționează în Biblie.

Întoarcerea din robia babiloniană a avut loc în trei etape. 
Prima întoarcere a avut loc în scurt timp după ce Cir cel Mare a 
emis un ordin care permitea revenirea în patrie a tuturor evreilor. 
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 era re-
construcţia templului.

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 nou suflu de viață și dinamism 
în slujirea din templul reconstruit de curând. Aceasta a avut loc 
după 79 de ani de la prima întoarcere în ţara lui Iuda şi după 58 
de la reconstrucţia templului.

După 13 ani de la revenirea lui Ezra, Neemia a condus cea 
de-a treia întoarcere în patrie. Scopul său era să restaureze din 

LECŢIA 15 
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nou zidurile din jurul Ierusalimului. Profetul Maleahi a lucrat cot 
la cot cu Neemia în procesul construcției zidurilor Ierusalimului.

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 trăsă-
turile lor comune:

1. Limbajul ebraic al acestor două cărţi se aseamănă într-a-
tât 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 ne-
cesar 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 ei se deosebeau prin stilul lor 
de conducere şi prin darurile pe care le posedau, ei ambii au 
fost mari lideri. Ezra a fost preot şi cărturar, care a predicat Cu-
vântul 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 asemănătoare: primele capitole 
din ambele 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 prezentă pe cei doi 
conducători într-o stare de rugăciune, de durere, de mărturisire 
şi pocăinţă pentru poporul care se îndepărtează de Domnul.

6. În ambele cărţi este menţionat Cir, împăratul păgân care a 
susținut 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.

7. Ambele cărţi se încheie pe o notă spiritual-optimistă şi în-
curajatoare. 
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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. „…Ezra îşi pusese inima să 
adâncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe 
oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile” (Ezra 7:10).

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.

Prin tradiţie, teologii consideră că atâta timp cât Ezra s-a 
aflat în robie, el a fondat sinagogi. De asemenea, teologii sunt de 
părere că Ezra a avut un rol decisiv în constituirea Vechiului Tes-
tament în forma lui contemporană. Mai mult ca atât, el a condus 
cea de-a doua revenire a evreilor din robia babiloniană. Ezra a 
adus cu sine un mare grup de preoţi şi cărturari care au început 
să-i înveţe pe oameni, împreună cu el, Cuvântul lui Dumnezeu, 
după ce au revenit în ţară.

Primul principiu: când este o lucrare a Domnului care tre-
buie să fie făcută, Dumnezeu Însuşi va fi iniţiatorul acestei lucrări 
(Rom. 11:36). Cel de-al doilea principiu: 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 ca pentru Domnul. Al treilea 
principiu: Dumnezeu va fi Acela Care va asigura cu tot ce este 
necesar pentru ca lucrarea să poată fi împlinită. Al patrulea 
principiu: 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). Al cincilea principiu: atunci când dvs. veţi face lucrarea 
lui Dumnezeu, trebuie să nu fiți surprins dacă satan va căuta să 
împiedice acea lucrare.
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Întrebări pentru discuţie

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2.  Care sunt aspectele comune în cărţile Ezra şi Neemia?
____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
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________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

3.  Care sunt cele trei perioade din viaţa lui Ezra, menţiona-
te în Ezra 7:10?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
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LUCRAREA DOMNULUI ŞI CAUZELE
 EŞECULUI

Atunci când noi începem să facem lucrarea lui Dumnezeu, 
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 și lui îi place să falsifice lucrurile şi să plăsmuiască minciuni. 

Al şaselea principiu pe care ni-l oferă Ezra este strâns legat 
de principiul precedent: atunci când căutaţi să faceţi lucrarea lui 
Dumnezeu, trebuie întotdeauna să fiţi gata să întâmpinaţi opozi-
ţie. Oamenii 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! De vreme ce satan se opu-
ne tuturor lucrurilor pe care le săvârşeşte Isus Hristos, trebuie să 
ne aşteptăm şi noi că vom întâmpina piedici atunci când Îl vom 
lăsa pe Hristos să facă ceva prin noi. 

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 (Ezra 4).

LECŢIA 16 
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Cel de-al doilea plan al opoziţiei vine din interior. Când evreii 
întorşi din robie au venit să reconstruiască templul, localnicii pă-
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). Zorobabel şi Iosua au instituit un principiu important 
referitor la lucrarea lui Dumnezeu: aceasta trebuie să fie făcută 
numai de poporul lui Dumnezeu. Al şaptelea principiu: Dum-
nezeu, Care este iniţiatorul, Care ne oferă claritate şi călăuzirea 
Sa, asigurându-ne cu tot ceea ce este necesar pentru a face 
lucrarea Sa, El Însuşi va înfrânge orice opoziţie care împiedică 
lucrarea Sa. 

Al optulea principiu: atunci când Dumnezeu Îşi face lucra-
rea prin poporul Său, observatorii păgâni vor fi şi ei salvaţi, pe 
măsură ce vor urmări cum decurge lucrarea Domnului. Când vor 
vedea ei cum Dumnezeu lucrează prin intermediul nostru, vor 
recunoaște că Dumnezeu este iniţiatorul, Sursa şi Puterea care 
stă în spatele tuturor lucrărilor 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 Paștele. 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 ur-
mat. El a hotărât în inima lui să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, 
să asculte şi să împlinească acest Cuvânt, iar mai apoi, să-i înve-



52

Cărţile Ezra şi Neemia. Lecţia 16

ţe în Israel pe toţi oamenii poruncile și regulamentele care se re-
velează din 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 implimenta, în templul reconstruit, slujirea vie de învăţare a 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Al zecelea principiu este unul foarte realist: atunci când lu-
crarea Domnului este încheiată, Dumnezeu adeseori îngăduie 
ca intermediarii, – oamenii prin care s-a făcut lucrarea – să sufe-
re un eşec. Dumnezeu urmăreşte să demonstreze prin aceasta 
că sursa puterii acestor oameni a fost numai El. În ambele cărţi, 
atât în Ezra, cât şi în Neemia, ne este relatat faptul că după ce 
marea lucrare a lui Dumnezeu a fost realizată, acei oameni s-au 
îndepărtat de Domnul. Poporul Domnului s-a împotmolit în tra-
diţiile idolatre groaznice ale popoarelor păgâne care locuiau pe 
pământul lor. Acesta este un exemplu trist şi foarte serios din 
viaţa unor mari oameni şi lucrări a Domnului. Probabil, Dumne-
zeu doreşte să ne demonstreze nouă, şi întregii lumi, că anume 
El a fost sursa acelei lucrări, şi nu oamenii care au înfăptuit pro-
priu-zis lucrarea Sa.

Există şi o altă cauză pentru care deseori are loc acest eşec, 
şi ea este în mod direct legată de satan. Principiul al unspre-
zecelea spune că atunci când Dumnezeu lucrează printr-un om 
pentru a-Și face lucrarea, satan caută să discrediteze oamenii de 
care s-a folosit Dumnezeu pentru a-Şi face lucrarea.

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.
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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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

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?
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____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
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Studiind Cartea Neemia, este necesar să înţelegem şi să 
descoperim acele calităţi pe care Dumnezeu le-a găsit la Neemia.

Prima calitate pe care a manifestat-o Neemia a fost dorinţa 
de a lua asupra sa povara lucrării lui Dumnezeu. Dacă dvs. aveţi 
o mare dorinţă pentru realizarea acestei lucrări şi vă rugaţi pen-
tru 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. Dumnezeu a intenționat ca Neemia să reconstru-
iască zidul din jurul Ierusalimului.

Cea de-a treia trăsătură distinctivă este consacrarea faţă de 
lucrarea pe care vrea Dumnezeu s-o aducă la împlinire. Un om 
pe care Dumnezeu îl alege să conducă lucrarea Sa, trebuie să 
fie şi un om consacrat Domnului pentru a duce la bun sfârşit lu-
crarea 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 (Neem. 2:2-5). Dumnezeu l-a 
binecuvântat pe Neemia pentru consacrarea sa în lucrarea lui 
Dumnezeu.

Cea de-a patra particularitate distinctivă este viziunea lucră-
rii lui Dumnezeu (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.

LECŢIA 17 
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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. Unul dintre atri-
butele unui conducător 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 (Neem. 4:1-3).

Cea de-a şaptea particularitate distinctivă a unui conducător 
este o viaţă de rugăciune, focalizată asupra lucrării lui Dumne-
zeu. Atrageţi atenţia la faptul de câte ori Neemia ne spune că el 
s-a rugat (Neem. 2:4; 4:4-5).

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.

Cea de-a zecea trăsătură distinctivă a unui lider chemat de 
Domnul este totala lui dedicare în lucrarea Domnului (Neem. 
4:21-23).

Cea de-a unsprezecea particularitate este prezenţa unei vi-
ziuni limitate. Oamenii n-au reușit s-l distragă pe Neemia de la 
ţinta asupra căreia acesta şi-a concentrat întreaga sa viziune, în 
raport cu lucrarea lui Dumnezeu.

Cea de-a douăsprezecea particularitate specifică este pre-
zenţa unor convingeri puternice (Neem. 5:1-13).

Cea de-a treisprezecea trăsătură distinctivă este o mare în-
credere. Neemia ştia că el face o mare lucrare şi era absolut con-
vins de faptul că Dumnezeu l-a chemat pentru această lucrare.

Cea de-a paisprezecea particularitate este curajul.
Cea de-a cincisprezecea trăsătură este răbdarea. Răbdarea 

presupune să rămânem credincioşi şi să nu cedăm, chiar şi în 
mijlocul suferinţelor și a necazurilor (Rom. 5:3-5).
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Cea de-a şaisprezecea trăsătură este prezenţa unor compe-
tențe organizatorice (Neem. 7).

Cea de-a şaptesprezecea trăsătură distinctivă a liderului 
este capacitatea acestuia de a se concentra asupra scopurilor 
primordiale (Neem. 10).

A optsprezecea trăsătură distinctivă este conducerea cu to-
iagul unui păstor.

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. Un conducător ales de Dumnezeu este acel om care 
poate 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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________



58

Cărţile Ezra şi Neemia. Lecţia 17

______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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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.

Planurile oamenilor

Evenimentele acestui mare banchet persan se desfășoară 
pe fundalul celor 127 de provincii care constituiau acum marele 
Imperiu Persan (a. 482 î. d. Cr.). Problema s-a dezlănţuit în clipa 
în care împărăteasa Vasti a fost chemată la imperator ca să vină 
şi să-şi arate frumuseţea în faţa unor bărbați, care timp de şase 
luni şi o săptămână nu mai conteniseră să bea. Împărăteasa 
a refuzat să vină. Spre regret, împăratul Ahaşveroş n-a înţeles 
acest motiv.

Sfetnicii lui Ahaşveroş i-au spus împăratului, plin de mânie, 
că fapta împărătesei Vasti a fost nedreaptă nu numai faţă de 
împărat, ci şi faţă de toţi domnitorii şi toţi bărbaţii din împărăţie. 
Aşadar, aceşti sfetnici l-au convins pe împărat s-o alunge pe 
împărăteasa Vasti şi să se găsească pentru el o altă împărăteasă, 
mai potrivită şi mai supusă (Est. 1:16-20).

LECŢIA 18 
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Toate femeile cele mai frumoase din întregul imperiu trebu-
iau aduse în haremul imperial. Femeia pe care împăratul o va 
îndrăgi mai mult urma să devină noua împărăteasă (Est. 2:2-4).

Estera era nespus de frumoasă, fapt pentru care a fost impu-
să ca să participe şi ea la acest concurs de frumuseţe, organizat 
de către împărat. Mardoheu, unchiul Esterei, 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 (Mai 
târziu, peste ani, un alt Artaxerxe, fiul adoptiv al Esterei, îi va da 
lui Neemia permisiunea de a reveni în Ierusalim pentru a recon-
strui zidurile cetăţii).

Haman, unul dintre conducătorii lui Ahaşveroş, atunci când 
trecea pe drum, avea pretenția  ca toată lumea să i se închine. 
Aşa că toată lumea care-l vedea pe Haman, i se închina, cu ex-
cepţia lui Mardoheu, care nu dorea să încalce Legea lui Dumne-
zeu ce prevedea numai închinarea înaintea 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 popo-
rul evreu (Est. 3:5-6). El l-a determinat pe împărat să emită o 
poruncă pentru ca toţi evreii din cadrul Imperiului Persan să fie 
ucişi (Est. 3:7-11). În toate cele 127 de provincii ale Medo-Persiei 
iudeii plângeau, posteau şi erau disperaţi. 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 urma să se roage şi să pos-
tească, după care urma să intre la împărat (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. Estera l-a invitat pe împărat şi pe Haman la ospăţul său 
(Est. 5:1-8). 

Haman era nespus de fericit că era luat în seamă şi invitat 
la aceste ospeţe, alături de împărat şi împărăteasă! Prietenii şi 
familia l-au încurajat să dea poruncă să se înalţe o spânzurătoa-
re pentru Mardoheu, iar în ziua următoare să ceară învoire de la 
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împărat ca Mardoheu să fie spânzurat pe ea (Est. 5:14). Haman 
a poruncit să se înalţe o spânzurătoare.

Providenţa lui Dumnezeu

În aceeaşi noapte împăratul n-a putut să adoarmă. El a 
poruncit să-i fie citit din cartea aducerilor aminte, din cronici. Ui-
mirea este că a fost citită tocmai acea scriere cu privire la desco-
perirea, de către Mardoheu, a complotului, prin care viaţa împă-
ratului fusese salvată. 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 venise Haman.

În ultimă instanţă, tot răul plănuit de Haman s-a întors împo-
triva lui însuşi. Împăratul porunceşte ca Haman să fie spânzurat 
pe acea spânzurătoare pe care el o pregătise pentru Mardoheu 
(Est. 7:9-10). Din moment ce legile mezilor şi ale perşilor nu pu-
teau fi anulate, 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). Prin emiterea acestui decret viaţa 
tuturor evreilor a fost salvată.

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 nimeresc sub „decretul morţii şi al osândei veşnice”. În al 
doilea rând, noi putem să ne bizuim pe împlinirea făgăduinţelor 
lui Dumnezeu. În al treilea rând, 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 (Rom. 8:28).

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 totuși o condiţie prin care 
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puteţi primi această făgăduinţă. Dacă dvs. nu-L iubiţi pe Dum-
nezeu şi nu trăiţi în conformitate cu scopurile şi cu planurile Lui 
pentru viaţa dvs., El nu va face ca „toate lucrurile să lucreze îm-
preună spre binele” dvs.

Întrebări pentru discuţie

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

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

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.)

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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?

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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